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LKB Kronika Nr. 68 

Žinios iš vyskupijų 
(Tęsinys) 

Sasnava. (Kapsuko raj.). 
1985 m. balandžio mėnesį Pet
ras Gražulis, gyvenantis 
Sasnavos kaime, išsiuntė 
LTSR Prokurorui tokio turi
nio pare i šk imą ( įvykių 
pradžią žr. „LKB Kronikoje" 
Nr. 67): 

„Kaip jau minėjau pirma
me pareiškime, kurį išsiun
čiau 1985 m. kovo 26 d. Šakių 
mieste, Šterniachovskio gatvė
je, mane, važiavusį automo
biliu BA 3 21-06, valst. Nr. 77-
95, sulaikė Šakių raj. VAI 
darbuotojas Kęstutis Astraus
kas. Dėl kilusių jam neaišku
mų jis liepė man važiuoti 
paskui jį į milicijos skyrių. 
Važiavęs su manimi keleivis 
Vitas Kačergis paprašė, kad 
aš jį paleisčiau. Sustojau. Jis 
išlipo ir nuėjo. Vaikiną ėmė 
vytis minėtas inspektorius. 
Vitas Kačergis išsigandęs 
pradėjo bėgti. Jį sulaikė Šakių 
raj. gaisrinės vairuotojas. 
Pribėgęs Kęstutis Astrauskas 
kirto jam per sprandą ir 
drauge su gaisrinės vairuo
toju V. Kačergį atsivedė prie 
m a š i n ų . S u s t a b d ę s 
pravažiuojantį viliuką, įsodino 
mus ir iš šonų dar du vyrus. 
Vienas iš jų buvo tas pats 
gaisrinės vairuotojas, sulai
kęs jaunuolį, o antras is 
automobilyje važiavęs kelei
vis . Mano au tomobi l i s 
neužrakintas ir be priežiūros 
liko stovėti gatvėje. Inspekto
rius viliuko vairuotojui liepė 
važiuoti paskui jį, o šalia sėdė
jusiems vyrams liepė mus 
saugoti. Mus atvežė į sky
rių. Maždaug po 15 minučių 
autoinspektorius Astrauskas 
pareikalavo mano vairuojamo 
automobilio raktelių. Juos 
atidaviau. Netrukus prisistatė 

Šakių rajono kriminalinės 
paieškos skyriaus viršininkas 
Jokūbait is ir įsakė man 
padaryti asmeninę kratą. Man 
pareikalavus kratai prokuroro 
s a n k c i j o s , p a r e i g ū n a s 
pareiškė: „Dar vienas įstaty
mų žinovas! Ateis prokuroras, 
čia pastovės ir mes padary
sime kratą". Aš atsakiau, kad 
neužtenka vien pastovėti, o 
reikia raštišrko leidimo. Mjr. 
Jokūbaitis nuėjo pas Šakių 
ra j . prokurorą Vidmantą 
Diržių paprašyti kratai leidi
mo. Tačiau prokuroras vietoje 
leidimo įdavė baudžiamąjį 
kodeksą ir liepė perskaityti 
195 str., kuriuo remiantis 
kratai padaryti sankcijos 
nereikia. Aš perskaitęs, supra
tau, kad šis straipsnis remiasi 
188 ir 192 str., o 188 str. 
komentarų 3 d. išvardina 
penkias išimtis, kada kratai 
daryti sankcija nereikalinga. 
Šiuo atveju šios išimtys 
negalioja, todėl remiantis 188 
str. nesutikau leisti daryti 
kratą be prokuroro sankcijos, 
kurią jis, būdamas čia pat, 
galėjo lengvai parašyt i . 
Tačiau, nežiūrint mano 
reikalavimų, kriminalinės pa
ieškos viršininkas Jokūbaitis 
prie kviestinių Gudaičio 
Algimanto ir Manisevičiaus 
Algio padarė kratą. Apieš
kojęs nieko nerado, todėl ir 
kratos neužprotokolavo. Todėl 
ir rašau Jums, LTSR Proku
rore, skundą, po kuriuo pasira
šė minėti kviestiniai. Vėliau 
tų pačių kviestinių akivaiz
doje padarė kratą ir mano 
vairuojamoje mašinoje. Iš ten 
paėmė du laužtuvus ir dalį 
literatūros. Po kratos protoko
lu nepasirašiau, motyvuoda
mas: 

(Bus daugiau) 

N r. 230 

Egipto sostinėje, Kairo mieste, pasibaigė pasitarimai tarp prezidento Hosni Muharak. dešino
je, ir Jordano karaliaus Hussein. Dviejų dienų sesijose jie diskutavo ir Amerikos ginklų siunti
mą Iranui. Prez. Muharak pasakė, kad tai sudaro didelį pavojų Amerikos ryšiams su arabu 
pasauliu. 

Filipinuose išvengta 
perversmo 

Jūrmalos atgarsiai Lietuvoje 
Kaunas . — Rugsėjo mėnesį 

Jūrmaloje, Latvijoje įvykusi 
JAV-SSRS atstovų konferen
cija sukėlė didelio susidomė
jimo Lietuvoje. Iš Lietuvos 
g a u n a m i l a i š k a i m i n i 
konferencijoje padarytus 
pasisakymus apie Pabaltijo 
valstybes. 

V i l n i š k ė T i e s a n e i š 
drįso paminėti prezidento 
Reagano specialaus padėjėjo 
Jack Matlocko pareiškimo, 
kad JAV nepripažįsta Pabal
tijo įjungimo. Kauno Tiesa 
rugsėjo 18 d. numeryje 
..Nelengvas dialogas Jūrma
loje" buvo atviresnė: „Tarybų 
Sąjunga užėmė Latviją be 
vietinių gyventojų sutikimo, — 
tvirtino Matlockas, pamiršęs, 
kad Tarybų valdžia Latvijoje 
buvo paskelbta dar 1918 

Gamtos apsaugos 
fondas 

Ziurichas. — Neseniai suė
jo 25 metai, kai Ziuriche, 
Šveicarijoje, įsikūrė Gamtos 
apsaugojimo pasaulinis fon
das - World Wildlife Fund. Si 
gamtos ir apskritai aplinkos 
apsaugojimu besirūpinanti 
organizacija dabar veikia 23 
pasaulio kraštuose, bet savo 
projektus ji yra įvykdžiusi 
daugiau negu 130 kraštų. Savo 
įsikūrimo sidabrinio jubilie
jaus proga, organizacija 
s u š a u k ė s a v o delegatų 
suvažiavimą švento Pranciš
kaus gimtinėje Asyžiuje. 

metais, bet 1920-aisiais 
nuversta su užsienio kariuo
menės pagalba.. . Tarybų 
valdžia Latvijoje buvo atkur
ta po 20 metų". Bet Kauniškė 
Tiesa pareigingai meluoja — 
nemini, kad Latvijos Tautinė 
taryba paskelbė Latvijos 
nepriklausomybę ir sudarė 

.vyriausybę dar prieš bolše
vikų brigadų įsiveržimą į šalį 
ir p r ieš k o m u n i s t i n ė s 
vyriausybės sudarymą. Nieko 
nesakoma apie tai, kad JAV 

* nepripažįsta Pabaltijo valsty
bių Įjungimo. 

Psichiatrinėje 
klinikoje 

Londonas. — Tarptautinės 
Amnestijos organizacijos 
biuletenis spalio mėnesio 
numeryje sąžinės belaisvių 
sąrašuose išskirtinai pamini 
Lietuvos Helsinkio grupės 
narį dr. Algirdą Statkevičių, 
kuris nuo 1980 metų yra 
įkalintas psichiatrinėje klini
koje. Dr. Algirdas Statke-
vičius, rašo Amnesty Interna
t i ona l b i u l e t e n i s , buvo 
įkalintas vien už tai, kad 
taikiu būdu pasinaudojo 
kiekvieno asmens teise išreikš
ti savo įsitikinimus. Jis 
psichiatrinėje yra kalinamas 
jau antrą kartą. Pusantrų 
metų jis iškalėjo už trijų sovie
tinei vyriausybei nepriimtinų 
mokslinių studijų rankraštį. 
1951-1956 m. dr. Statkevičius 
buvo kalinamas Sibire. Biule
tenyje įdėta ir jo nuotrauka. 

Manila. — Filipinų prezi
dentė Corazon Aquino savo 
devynių mėnesių prezidenta
vime pergyveno didžiausią 
krizę krašte. Prasidėję įvairūs 
neramumai ir žmonių žudy
mai bei noras nuversti prezi
dentę, baigėsi praeitą sekma
d i e n į , k a i ji p a p r a š ė 
atsistatydinti visą savo 
kabinetą ir davė septynių 
dienų terminą komunistams, 
kad sutiktų su paliaubomis. 

Gen. Fidel Ramos, Filipinų 
vyriausias karinių pajėgų 
vadas, sugebėjo sulaikyti 
ištikimus dalinius Gynybos 
ministeriui Juan Enrile nuo 
bandymo nuversti prezidentę. 
Tai antras kartas, kai Ramos 
liko vyriausybės pusėje. Pirmą 
kartą jis palaikė sukilėlių pajė
gas, kurios leido, kad Aąuino 
ateitų į valdžią. Per kelias 
savaites gen. Ramos išbalan
savo tarp prezidentės ir prieš 
ją einančio Gynybos minis-
terio susiskaldžiusias jėgas. 

Bus naujas 
k a b i n e t a s 

Cirazon Aąuino paprašė 
atsistatydinti visą kabinetą ir 
tuoj priėmė Gynybos minis-
terio Juan Enriles rezignaci
ją. Jo vieton nauju Filipinų 
Gynybos ministeriu paskyrė 
generolą Rafael M. Iietto. 
kuris buvo daugelio kariuo
menės vadų rekomenduotas. 

VVashingtone vyriausybė 
tuoj pat pranešė, kad pilnai 
pritaria prezidentės Aąuinos 
padarytiems pakeitimams. Ji 
tuoj pat pradėjo vesti pasitari
mus, kad būtų sudarytas kitas 
stiprus ministeriu kabinetas. 
Jos darbo ministeris Roberto 
Sanchez buvo žinomas savo 
palankiu nusistatymu kairie
siems. Aąuino pasakė, kad 
kairieji nesidomi taika, kurios 
prezidentė pakartotinai siekė 
ir norėjo susitarti, todėl ji 
nustatė terminą iki šio mėne
sio galo susitarti arba ji 
nut rauks ian t i bet kokius 
pasitarimus su komunistais. 
Ta proga vienas iš komunistų 
vadų. Saturnino Ocampo, į jos 
p r a n e š i m ą a t s a k ė , kad 
prezidentės aštrūs žodžiai esą-
kariuomenės padiktuoti ir su
laiko taikos pasiekimą. 

Griežta i pr ieš 
komunis tus 

Praeitą savaitę komunistai 
sulaikė savo pasitarimus, kai 
buvo nušautas vienas jų vadų 

Rolando Olalia. Tada prezi
dentė užėmė naują liniją prieš 
komunistus, daug griežtesnę ir 
perorganizavo savo kabinetą. 
Ji tuoj, po kabineto posėdžio, 
kalbėjo per televiziją į Filipi
nų tautą ir pranešė apie 
esamą padėtį krašte. 

Naujasis Gynybos minis
teris Rafael lieto yra buvęs 
ambasadoriumi ir žvalgybos 
viršininku, respektuojamas 
kariškių ir civilių. Jis tuoj 
pasisakė už vienybę visuose 
kariniuose sluoksniuose ir kad 
su visų žmonių pagalba ban
dys išspręsti ir komunistų 
problemą. Prezidentės Aąuino 
patarėjas pasakė įdomų daly
ką, kad iki šiol nebuvo galima 
dirbti rimtą darbą, kai kas 
antrą dieną buvo grasinama 
perversmu. Jei iš tikrųjų prez. 
Aąuino reikia padaryti svar
bų sprendimą, ji tai tikrai 
padarysianti, sakė tas pats jos 
patarėjas. Juan Enrile po jo 
pašalinimo nepadarė jokio 
pranešimo, tik sugrįžo į savo 
įstaigą ir tuoj išvažiavo namo, 
o vakare susitiko su savo 
draugais karininkais. 

Pas i ruoš imas prieš 
pe rversmą 

Be generolo Ramos tvirto 
nusistatymo už Corazon Aąui
no. nebūtų buvę galima taikiai 
išvengti didesnių įvykių, kurie 
galėjo vesti ir prie kruvinų 
riaušių. Šeštadienio vidur
naktį jis davė įsakymą kari
nėms jėgoms klausyti prezi
dentės įsakymų ir nepriimti 
jokio įsakymo iš Gynybos 
ministerio Enrile. Žemės Ūkio 
ministeris Ramon Mitra sakė, 
kad Aąuino pripažino jo įnašą 
k r a š tu i p e r e i n a m a j a m e 
laikotarpyje ir pažadėjo ateity
je duoti kitas pareigas, kai ji 
su juo privačiai kalbėjosi 25 
minutes. Kai jie sugrįžo į 
kabineto posėdį ir pasakė apie 
savo susitarimą, visi kabineto 
nariai spontaniškai paplojo. 
Kaip v i e n a s min i s t e r i s 
pasakė, kad tuo buvo parody
tas didelis respektas šiai mote
riai. 

Nedalyvavo 
viceprezidentas 

Pažymėtina, kad tame 
kabineto specialiame posė
dyje nedalyvavo viceprezi
dentas Salvador I^aurel, kuris 
yra Enrilės draugas ir kuris 
reikalavo, kad būtų paskelbti 

TRUMPAI 
IŠ VISUR 

— W a s h i n g t o n P o s t 
laikraštis praneša, kad 70 
contras vyrų atvyko į Ameri
ką kariniams pasiruošimams. 
Jų mokymo vieta neskel
biama. 

— Wash ing tone abi parti
jos išrinko savo vadus sekan
čiam Kongreso terminui. Sen. 
Robert Byrd iš W. Virginijos 
išrinktas demokratų daugu
mos vadu Senate. Sen. Bob 
Dole iš Kansas bus respubli
konų mažumos vadas. 

— Madison mieste, Wis-
consine, lankėsi Nicaragvos 
viceprez. Swrgio Ramirez. 
kuris savo kalboje pasakė, jog 
nuteistajam amer ik ieč iu i 
Hasenfus yra g a l i m y b ė 
suteikti amnestiją. J i s norįs, 
kad daugiau tokių Hasenfusų 
nebebūtų. 

— Egiptas praneša, kad 
turizmas jų krašte dėl teroriz
mo baimės sumažėjo net 65%. 

— Maniloje sprogusi bom
ba užmušė 2 policininkus ir 
vieną politikoje aktyvų asme
nį ir 30 sužeidė. 

— J o h a n n e s b u r g e Gene
ral Motors korporacijos fabri
ke visi ne baltieji darbininkai 
sustojo dirbti protestuodami 
prieš šios kompanijos uždary
mą Pietų Afrikoje ryšium su 
sankcijų pritaikymu. 

— Prez. Rona ld R e a g a n 
vakar pasakė, jad jis nemano, 
jog yra padaryta klaida ginklų 
siuntimu į Iraną ir nemano, 
kad-būtų reikalinga ką nors 
pakeisti iš Baltųjų rūmų 
štabo ryšium su tuo įvykiu. 

— Bagdade vakarienės 
metu atskridusi Irano raketa 
sužeidė 28 žmones, o Irano 
artilerijos sviediniai užmušė 
10 žmonių Basros mieste 
Irake. Į Bagdadą jau buvo 
paleista 16 rake tų , ka i 
prasidėjo Irano-Irako karas . 

— Dal ias mieste, kur prieš 
23 metus buvo nužudytas 
Amerikos prezidentas John F. 
Kennedy, apie šimtas žmonių 
suorganizavo eiseną ta gatve, 
kuria tada važiavo prezi
den tas . Tuo būdu buvo 
paminėtos jo žuvimo metinės, 
nors Dalias miestas to niekad 
neminėjo. 

prezidento rinkimai. J i s taip 
pat yra ir Užsienio reikalų 
ministeris. Apie jo tolimesnę 
laikysena nieko d a u g i a u 
nepranešama. 

Dvylika milijonų 
už raketas 

Bet neprasilenkta su įstatymais 
W a s h i n g t o n a s . Prezi- r ū m ų k l a u s i n ė j o admirolą 

dento Reagano administra- J o h n P o i n d e x t e r > s, 
ojos politika Irano atžvilgiu t a r ė j ą Baltuosiuose rūmuose, 
susilauki* ™ A — — u— T a d a K a p į t o l i u j e b u v o t ę s i a . 

mas p a t s s v a r b i a u s i a s 

saugumo pa-
. - " • • r . tarėją, Baltuos susilaukia vis daugiau kriti- T a d a K a p i t o l i 

kos. Paaiškėjo, kad Teherano 
vyr i ausybė sumokėjo 12 a p k i a u s i n ė j į m a s . P i rma 
milijonų dolerių už amenkie- W U U a m C a s e y k l a u s i n ė j o 

A V g a m w a S P " e š t a n k m e s Atstovų rūmų komitetas dvi 
2,008 raketas. Tie pinigai , » • c . i 

. , _,_. . , , , . valandas, o po to Senato komi-
buvo ideta i banko sąskaitą tetes t r i s valandas vedė sesiją 
Šveicarijoje. Žinių šaltiniai 
skelbia, kad tos raketos vadi
nasi TOW ir buvo gautos iš 
Izraelio. Izraelis gi gautus 
pinigus iš Irano panaudojo 
apmokėti amerikiečiams už 

ir po to vėl Atstovų rūmų 
komitetas dar kelias valandas 
klausinėjo. 

Teherane Vyriausio Irano 
Teismo pirmininkas ayatola 

, . , Mousavi Ardebili pasakė, kad 
'/" ,. . . . . . . . .s ta kontraversija Washingtone 
Izraeliui išsiųstas ifi Amo™. 
Izraeliui išsiųstas iš Ameri
kos. 

Atstovų rūmų daugumos 
vadas J im Wright iš Texas 
pasakojo reporteriams apie 
tuos pinigus po to, kai baigė 
slaptą apklausinėjimą, kuria
me liudijo CIA direktorius 
William J. Casey. 

Sekretorius George Shultz 
savo kelionės metu į Otavą, 
pasakojo, kad jis dukart dis
kutavo su prezidentu ir kitais 
aukštaisiais pareigūnais gink
lų pardavimą Iranui, bet jis at
s i sakė ką nors daugiau 
pasakyti. 

K o n g r e s o 
apk laus inė j ima i 

Penktad ien į įvykusiame 
Kongreso apklausinėj ime 

yra I s l a m o vyr i ausybės 
d i d ž i a u s i a s l a imėj imas 
pasaulio politinėje arenoje. 

Nežinojo 
ką sakyti 

Senato ir Atstovų rūmų 
taisyklės draudžia viešas 
diskusijas, kai yra slaptas 
apklausinėjimas, todėl daly
viai laikosi, kad neišsireikštų 
apie ką iš tikrųjų buvo kalbė
ta. Keli nariai, kurie dalyvavo 
apklausinėjime, sako, kad tai 
yra tik pirmoji sesija ir jų 
busią daugiau. Jie esą apstul
bę, ką jie girdėję ir tolimesni 
apklausinėjimai bus tęsiami 
toliau. Keli Kongreso nariai 
sakė, kad yra nustebę, jog nė 
v i e n a s a d m i n i s t r a c i j o s 
pare igūnas nežinojo ką ,- • r. pareigūną 

pirmą kartą komiteto nariai a t s a k v t i į v i s u s klausimus, 
sužinojo iš Administracijos k u r i e ' ses i jos metu iškilo, 
apie įvykius su Iranu. 
Administracija 11 mėnesių Iz rae l io vaidmuo 
nieko apie tai nepranešė Administracijos atsaky-
saugumo sumetimais. Komi- m u o g e i š k i l o k i a u s i m a S i k o k i a 
t e t o n a r i ų r e a k c i j a po r o l e šiame įvykyje turėjo Izrae-
apklausmėjimo buvo labai l i s p a g a l v i ; n ą K o n g r e s o o f l . 
aštn ir kritiška, jskaitant ir c i a l ų a s m e n i i k u n 0 p a Vardė 
respublikonus. neskelbiama. kad VVilliam 

Sen. Robert G Byrd C a s e y p a s a k ė > j o g p i r m a s į s 
demokratų vadas, sako kad ^nk]ų s i u n t i m a s i š I z r a e l i 0 į 
ką jis girdėjo, o jis nesakė, ką I r a n ą 1 9 g 5 m r u g s ė j o m ė n e s j 
girdėjo šiame apklausinėjime b u v o n e a p r o b u o t a s . Izraelis 
apie tą jvykj, viskas nuo pat s i u n č i ą s p a k a r t o t i n a i ginklus į 
pradžios esą neįt ikėtinai , r a n ą T a č i a u I z r a e l i o o f i c i a . 
mėgėjiškas dalykas l u s a s m u o s a k o , k a d t o k į i e i d i . 

Sen. Daniel F>. Moynihan, m ą d a v ę g R o b e r t M c F a r i a n e 
kuris pats yra buvęs Žvalgy
bos komiteto nariu, sakė, kad 
jis negalįs tikėti, ką jis 
girdėjęs, ir dabar netikįs. 

Apklaus inė j imas buvęs 
labai audringas ir nuotaika 

tuometinis saugumo patarė
jas. Nesusipratimas galėjęs 
įvykti tarp McFarlane ir 
David Kimche, kuris tada 
buvo Izraelio užsienio reikalų 
m i n i s t e r i j o s d i rek to r ius . 

jtempta, bet Villiam Casey K i m c h e s u p r a t e s > k a d l e l d i . 
pateikęs detalų pranešimą. m a s g a u t a s . McFarlane praei Kai jis išėjo iš tos sesijos, 
žurnalistų buvo klausiamas, 
ar buvo prasilenkta su įstaty
mu, atsakė, kad ne. 

Sen. Mitch McConnell, 
respublikonas iš Kentucky, 
sakė. kad buvo tik techniškas 
prasilenkimas su įstatymu tik 

tą savaitę pasakė, kad ginklų 
siuntimas Iranui buvusi klai
da. 

La i škas prezidentui 
Sausio mėnesį prezidentas 

p a s i r a š ė le idimą siųst i 
ginklus, nežiūrint, kad kai — gmKius. nežiūrint, 

dėl to, kad anksčiau nepain- k u r i e Administracijos vyres-
formavo Kongreso vadų ir kad 
tai yra tik klaida. 

A p k l a u s i n ė j i m o ses i j a 
prasidėjo, kai abu Kongreso 
komitetai, Senato ir Atstovų 

nieji pareigūnai tam nepri
tarė. 

Po šio apklausinėjimo sen. 
Davė Durenberger. kuris yra 
Žvalgybos reikalų komiteto 
pirmininkas ir jo pavaduo
tojas sen. Patriek I,eahy 
parašė prezidentui laišką, 
kuriame pastebi, kad nebuvo 
praneš ta tiems, kuriems 
yra privaloma žinoti apie 
panašius įvykius. 

K A L E N D O R H S 

— Iš Kla ipėdos uos to pra
dėjo kursuoti jūrų keltas, kuris 
gali vežti daugiau negu šimtą 
vagonų krovinį į Mukraną 
Sovietų Sąjungoje. 

— Chicagoje Orchestra 
Hali pravestuose Metropo
litan Operos kontesto varžy
bose laimėjo du dainininkai: 
bosas Stefan Szkafarovvski. 
ukrainiečių kilmės, šiuo metu 
dainuojąs Lyric operoje, ir lapkričio '2r> d.: Merkurijus. 
sopranas Ying Yeh. Antroji Kotryna, Santautas. Germė. 
vieta teko sopranui Julianne Lapkričio 26 d.: Leonardas. 
Baimes, o trečioji baritonui Yi Jukunda, Dobilas. Aušrelė. 
Ge. Anna Moffo buvo teisėjų 
komisijos pirmininkė. Pirmie- ORAS 
ji du laimėtojai dainuos kovo S a u l ė t e k a 6 : 5 0 leidžiasi 
mėnesį Metropolitan operoje. J24 
Chicagos kritikai iš visų 
geriausiai įvertino Stefan Temperatūra dieną 50 L. 
Szkafarovvski. naktj :*0 1. Debesuota. 
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Klausimas. Esu gimęs 1913 
metais. Negeriu ir nerūkau, 
svoris yra reikiamas, valgau 
lietuviškai. Pasėkoje pirmo 
pasaulinio karo. kūdikystė ir 
vaikystė buvo labai sunki. 
Motina našlė, tėviškė su
deginta, sodas sunaikintas. 
Kūdikystėje turėjau sunkią 
odos ligą. Šiltine sirgau. 
Paaugliu būdamas jaučiaus 
sveikas, bet žiemą tvoroms 
poškant, vėjui staugiant, atvi
rame lauke būnant, jausda
vau lyg mano keliai būtų 
kiauri. Pirmi ženklai pasirodė 
Lietuvoje esant 24-25 m. žie
mos metu, kai įstaiga buvo 
seno mūro pastate. Kojų pė
dos sąnariuose jausdavau 
dieglius. Aš nežinojau kaip tą 
reiškinį išaiškinti. Vėliau dar 
teko sename mūre gyventi, vėl 
diege kojų sąnarius. Gyve
nant mediniuose namuose 
jokių negalavimų kojų sąna
riuose nejausdavau. 

ValėTočilauskienė džiaugiasi kul
tūringai užaugintais anūkėliais, 
kurie nuolatinėje motinos priežiū
roje išaugo normaliais — be nar
kotikų, rūkalų apseinančiais ir 
plarbą — mokslą — muziką pamė-
gUMuis asmenimis. 

Nuotr. M. Nagio 

Pirmi žingsniai Amerikoje 
buvo prie Michigano ežero. 
Darbo pobūdis buvo. kad vis 
reikėdavo darbo išdavą daug 
kartų pakeiti. Po kelių metų 
pradėjo per juosmenį ir žemiau 
skaudėti nugarą. Daktaras nu
statė lumbosacral arthritis, 
prirašė plieninį gorsetą, 
patarė operacijos nedaryti, 
nors ir trys slanksteliai yra 
susidėvėję, liepė gyventi kaip 
esu, be vaistų. Sveikatos geres
niam palaikymui patarė plau
kimą ir rasti sausesnį kli
matą. Apsigyvenom Amerikos 
vakaruose, namuose su medi
nėmis grindimis, nugaros 
skausmus pradėjau mažiau 
jausti, bet nuo čia buvo tolo
kai gydomieji vandenys. 

Įsikūrėme pensininkų cent
re, kuriame yra visų rūšių 

plaukimo įrengimai, įsigijome 
naują namą. Pirmaisiais ir 
antraisiais metais gerai jau
čiausi. Trečiaisiais metais 
pradėjo kojos pėdos sąnarius 
erzinti, diegti. Padėčiai blo
gėjant, pradėjau ieškoti prie
žasties. Namo grindys yra 
cement inės , tik kilimais 
padengtos. Dabar po keletos 
metų gelia ne tik pėdos sąna
rius, bet ir kelių sąnarius ir 
taip gelia lyg deginte degina, 
kad net pati koja sujuda. 
Maudausi kasdien ir vande
nyje gerai jaučiuosi. Mano 
apdraudos kompanija padarė 
pėdos ir kelių sąnarių rent
geną. Rentgenologas dak
taras užrašė „each knee joint 
d e m o n s t r a t e s mode ra t e 
degenerative change". tą patį 
pasakė ir apie pėdos sąnarius. 
Kitame mieste turiu giminę, 
kuris į tokios pat statybos 
namo du kambarius įdėjo 
medines grindis. Kai būnu pas 
jį kambaryje su medinėmis 
grindimis, net basas, jaučiu 
kojų pėdose šilumą ir jokių 
dieglių. Perėjus į kambarius su 
cementinėmis grindimis tik su 
kilimais, už 10-15 min. pra
deda reikštis diegliai. 

Mano giminė artrito neturi, 
tirindys nedaro jam įtakos. Ne 
tik jis, bet ir kiti į mano nusis
kundimus žiūri abejingai ir 
vienas aiškiai pasakė „tu įsi
vaizduoji". Iš tikrųjų, aš 
netelpu savyje, ir diegimai 
mane labai išvargina. Var
gina ir nakties metu. Šiais 
metais paryčiais atsirado 
prakaitavimas, turiu pasi
keisti naktinius. Nežinau net 
kaip apsikloti, visaip bandau. 
Pas giminę, lovoje su medi
nėmis grindimis jokio prakai
tavimo. Gal kipšas mane šil
do. Melstis tai meldžiuosi. 
Termometras ant cementinių 
grindų kilimo rodo 4-5 laips. 
mažiau negu termometras 
šešių pėdų aukštyje. Pas gimi
nę termometras abejais atve
jais rodo veik tą patį. Kam
baryje sėdint turiu kelius 
elektrine paduškėle išldyti ir 
nešioju avies kailio aulines 
šliures su storais padais. 
Vaikštant ir dirbant skausmo 
nėra. Man nustatytos nuga
roje artrito rūšies negirdėjau, 
kad kas turėtų. Negi aš tik vie
nas tokią rūšį turiu? Kodėl ta 
cemento drėgmė mane taip 
vargina? Artričio skausmas 
esantis nugaroje yra lengvai 
pernešamas, o kojų sąnarių 
tiesiog nepakeliamas. Kodėl? 

Ar yra aparatas, kuriuo 
būtų galima nustatyti kam
bar io drėgmę įvairiame 
aukštyje ir ar jis man būtų 
prieinamas? Nugarai, reikalui 
esant naudoju gorsetą — 
padeda. Mano artimieji vis 

Gail. sesuo Elena Peržinskienė 
kalba apie sveiką maistą Alvudo 
pažmonyje Lietuvio sodyboje. 

Nuotr. M. Nagio 

vaistus pataria vartoti. Varto
jau tokius kaip Naprosin ir 
dar smarkesnius. Vienus iš jų 
galėjau vartoti, kitus ne, bet 
visi jie padėjo vaistinės kasai. 
Kokia jūsų nuomonė mano 
atveju? Gerb. daktare, patar
kite kaip gelbėtis, man ir 
kitiems nelaimės paliestiems. 
Labai lauksiu laikraštyje Jūsų 
atsakymo. Jums dėkingas. 

Atsakymas. Kiekvienoje 
gyvenimo apystovoje atsidūrę 
stenkimės du dalyku atlikti: 1. 
visomis jėgomis gerinti savo 
padėtį, pasinaudojant visomis 
galimomis priemonėmis ir 2. 
sutelkti savą energiją vien tik 
teigiamiems darbams atlikti. 
Taip prašom elgtis ir Tamsta: 
nesimėtyk į šalis, neklausyk 
visokių patarėjų ir susitaikink 
su likimu. 0 jis yra štai koks: 
peršalai, tapai alergiškas šal
čiui, drėgmei ir dėl to kenti. 
Tas toks jautrumas esti paste
bimas ir kitais atvejais: saky
sim, peteliškė-patinėlis jaučia 
patelės hormonus būdamas 
net šešiasdešimt mylių nuo
tolyje. Nesistebėk savu jaut
rumu, o imkis reikiamos veik
los. Štai ji. 

1. Šalinkis nuo galimos 
drėgmės ir šalčio, nors kitam 
tik juokas tas toks šaltis— 
drėgmė būtų: katei žertas, 
pelei smertis. 

2. Fizinė terapija yra atsa
kas į Tamstos negerumus. Eik 
pirtin ir ten kaitinkis, o po to 
palengva šaldykis: grūdinkis. 
Plaukymas šiltame baseine 
yra Tamstai geriausia prie
monė palengvinimui savos 
negalės, kas liečia šalčiui jaut
rumą. 

3. Artritas, kuris randasi 
strėnose ir kojose — irgi gerės 
minėtai pirtyje besielgiant. 
Gorseto nenešiok; tik būtinai 
ką sunkesnio dirbant jį var
tok. Išmok gyventi su sune
galavusiais slanksteliais: ži
nok, kaip kelti ką nors, kaip 
suktis ar lenktis. Ypač tualeto 
sėdynėje besirasdamas nesisu-
kiok. Šią klaidą daugelis bran
giai apmoka. Kai fiksuota 
sėdimoji dalis, tai yra pavo
jingas bet koks mėginimas 
sukiotis į šalis. 

4. Gink Dieve, nevartok jo
kių vaistų. Tamsta turi fiziš
kai mankštinti kojas ir strė
nas ir jo negali niekuo Įritu 
pakeisti. Pamiršk visokius 
menkniekius, liečiančius drėg
mę ir kita. 

ILLINOIS BEDARBIAI 

Padavusių prašymus bedar
bių pašalpai gauti Illinois 
valstijoje padaugėjo 9,000 ir 
pasiekė skaičių 371,000. 

Sv. Kazimiero seserų vienuolijos rėmėjų bankete. IA kairės V. Paukštienė, ses Joanella. 
vienuolijos genera l inė vyresnioji. S. Stephens, kun S Gaučias, M Rudienė. w s k . V. Briz^ys. 
A. Rudis. ses. Mar i lyn ir ses. Angelė. 

Aukos gautos 1986 

(Tęsinys) 
40 doL P. Baltakis, Silver Spring, 

MD; Rimas Černius, Chicago, IL (iš 
viso 690 dol.); Vincas Dailydė, 
Baltimore, MD (iš viso 90 dol.); An
tanas Gudaitis, Richmond Hill, NY 
(iš viso 80 dol.); Juozas Jakštas, 
Lakewood, OH (iš viso 1,055 dol.); 
Bronius ir Jadvyga Jankauskai , 
Chicago, IL (iš viso 90 dol.;; Stasys ir 
Salomėja Jankauskai, Hot Springs, 
AR (iš viso 175 dol); 0. Jankevičiūtė, 
New York, NY; Anthony Jasys, Col-
umbus, OH; Kęstutis ir Dalia Ječiai, 
Villa Park, EL; Jonas ir Stasė Latviai, 
Chicago, IL (iš viso 105 dol.); 
Magdalena Šermukšnienė , 
Worcester. MA (iš viso 75 dol.); 
Gediminas ir Danutė Surdėnai, 
Turnersville, N J (iš viso 60 dol.); Vin
cas Trumpa, Santa Monica, CA (iš 
viso 240 dol.V, Genovaitė Viskantienė, 
Chicago, IL; Valerijonas Vitkus, 
Rochester, NY (iš viso 240 dol.). 

35 dol. Vik toras ir Ona 
Samatauskai, Miami, FL (iš viso 110 
dol.). 

30 dol. Edward ir Genovaitė 
Baranauskai, Schenectady, NY (iš 
viso 100 dol.); Kazys ir Marija Čėsnai, 
Worcester, MA (iš viso 380 dol.); P. 
Dambrauskas, Hot Springs, AR (iš 
viso 55 dol.); Simas Jokūbaitis, 
Chicago, IL (iš viso 80 dol.); Petras 
Kasulaitis, Chicago, IL (iš viso 1,030 
dol.); Michael Kirkilas. Beverly 
Shores, IN; dr. Bronius ir Genė 
Mickevičiai, Dorchester, MA (iš viso 
155 dol); Peter Navickas, Chicago, 
IL; Sofija Ragauskienė, Wood Dale, 
IL; Jonas ir Ona Rugeliai, Maywood, 
IL) iš viso 230 dol.); Jonas Totoraitis, 
Salida, CA. 

27 dol. Galina Leonas, Bradford, 
NH. 

25 dol. Victor ir Marcella Augus, 
Los Angeles, CA 'iš viso 50 dol.); 
Juozas ir Ona Baužiai, Chicago, IL; 
Henrikas ir Genovaitė Bitėnai, 
Elizabeth, NJ (iš viso 125 dol.); 
Algerd ir Aldona Braziai, Justice, IL; 
Jonas Daugirdas, Chicago, IL; Juozas 
ir Dana Kapačinskai, Chicago, IL; 
Ona Kartanienė, Omaha, NE (iš viso 
2,065 dol.); Albin Kudirka, Isla 
Verde, P.R.; Vanda Kulikauskas, 
Pompano Beach, FL; William ir An-
na Noreikai, Brooklyn, NY (iš viso 
3,050 dol.y, Alfonsas Petrutis, District 
Heights, MD (iš viso 50 dol.): Vacius 
Prižgintas, Hollywood, CA (iš viso 
725 dol.); Kazys Ripskis, Chicago 
Heights , IL (iš viso 100 dol.); 
Genovaitė Stančienė, Mt. Vernon, 
NY (iš viso 325 dol.); dr. Stepas 
Sviderskas, Akron, OH; Jonas ir 
Bronė Tamašauskai, Worcester, MA 
(iš viso 85 dol.); Petras Uginčius, 
Fredericksburg, VA (iš viso 125 dol.); 
Birutė Virketienė, Northglenn. CO; 
Albert ir Juhar.ne Zakarka, Chicago, 
IL. 

23 dol. A.a Stasio Šilingo at
minimui — Mykolas ir Laima Van-
sauskai. Lyons, IL (iš viso 1,000 dol.). 

22 dol . Elena Sabalis, Los 
Angeles, CA. 

20 dol . Pe t ras ir Aldona 
Aušiūrai, New Buffalo, MI (iš viso 
120 dol.); Leonas Babr ickas , 
Monterey Park. CA; Vladas ir Mari
ja Bačiuliai, Willowick, OH; dr. 
Daiva Bajorūnas, New York, NY; 
Placidas ir Vanda Balynai, Dearbom 
Heights , MI; Zigmas ir Mar ia 
Dailidės, Brookfield, IL (iš viso 70 
dol. Y, P.D., Chicago, IL (iš viso 40 dol.); 
Arturas ir Antanina Galinaičiai, 
Chicago, IL (iš viso 170 dol.): Koste 
Garbauskienė, Great Neck. N Y (iš 
viso 140 dol); Alfonsas Juška, Sterl-
ing Heights, MI; Wenceslaus ir 
Frances Kamantauskai, Norwood, 
MA; Petrė Kasperavičiūtė, Gulfport, 
FL (iš viso 135 dol.); K. Kizlauskas, 
Bloomfield, MI; Ona Mieželienė, Sun 
City, AZ (iš viso 220 dol.); A. 
Milaknis, Santa Monica, CA (iš viso 
30 dol.); Balys i r Genovai tė 
Narbučiai, Vista, CA (iš viso 320 
dol); Mykolas ir Elena Naujokaičiai, 
Upland. CA (iš viso 45 dol); Marija 
Pauliukoniene, Worcester, MA (iš 
viso 110 dol.); Sofija Plenienė. Oak 
Lawn, IL: Ona Ščiukaitė, Chicago, 
IL; Antanas Stankus, Stuart, FL; 
Vladas Steponis, Woodhaven, NY; 
Juozas Turčinskas, Chicago, IL; 
Jonas Vaičkus, Kearney, NJ; Stasys 
ir Leokadija Vilinskai, Windsor, CT 
(iš viso 520 dol.); dr. E. Žilinskas, 
Spnngfield, IL. 

17 do l . Jonas ir J a d v y g a 

m. rugsėjo mėnesi : 

Kalniečiai, Baltimore, MD (iš viso 42 
dol.); 

15 doLVincent Anelauskas, Los 
Angeles, CA; Danutė Augienė, Put-
nam, CT; Bronius ir Veronika 
Aušrotai, Juno Beach, FL (iš viso 565 
dol.); Laima Baltrėnas, Glendale, CA; 
Albina Bilaitis, Kearn, NJ; Chester 
Bogushas, Middleburg, CT; Yadvyga 
Gaudušienė, Chicago. IL ( iš viso 215 
dol.); Algirdas ir Stefanija 
Grybauskai, Chicago, IL; John ir 
Anelė Gumbelevičiai, Winston, OR; 
Jurg is J ankus , Rochester, NY; 
Marius Jason, Greenwich, CT; Joana 
Karienė, Bridgeport, CT; Leonardas 
Keru l i s , Chicago, IL; Kazys 
La ikunas , Chicago, IL; dr. 
Benediktas Maciuika, Storrs. CT; 
Petras Matiukas, Rochester, N Y; 
Vita Matusaitis, Livingston, NJ; 
Juozas ir Marija Mikoniai, Richmond 
Heights, OH (iš viso 1,020 dol.); 
Danutė Mikulskis, VVoodhaven, NY; 
Kostas Mitinąs, Fremont, Center, 
NY; Vytas Paulionis, Chicago, IL (iš 
viso 40 dol.); Česlovą Pliūra. Wyan-
dotte, MI; Jonas ir Elena Radai, 
Livonia, MI; Alfonsas ir Martha Rad-
will, Trumbull, CT; Ona Razutienė, 
Los Angeles, CA (iš viso 115 dol.); L. 
Reivydas, Los Angeles. CA; Jonas 
Plioplys ir Ruikis. New Brunswick, 
NJ; Jonas ir Emilija Sauliai, Bran-
ford, CT (iš viso 40 dol.); Stasys 
Skr ipkus , Kea rny , N J ; Kazys 
Sragauskas, Detroit, MI: Steve 
Steikunas, Arvada, CO; Bronius ir 
Teresė Strimaičiai, Hamden, CT (iš 
viso 20 dol.); Albertas ir Irena 
Sušinskai, Cleveland, OH (iš viso 75 
dol.); Alfonsas ir Inga Tumai , 
Newbury Park, CA; Aleksas ir Bronė 
Urbonai, St. Petersburg Beach, FL (iš 
viso 90 dol.); J. Vailokaitis, Beverly 
Shores, IN (iš viso 115 dolJ: Jonas ir 
Bronė Venckai, Los Angeles, CA (iš 
viso 115 dol.); Horace Zibas, Cincinat-
ti, OH. s e j 

14 dol. Jonas ir Dalia Pautieniai, 
W. Barnstable, MA (iš viso 49 dol.). 

12 dol. Petras Blekys, Chicago, 
IL; Jonas Janušauskas, Chicago, IL 
(iš viso 32 dol.); kun . P ranas 
Jokūbaitis, Chicago, IL (iš viso 112 
dol.); R. Pažemėnas, Burlingame, CA 
(iš viso 32 dol.); Laima Šimanskytė, 
Elmwood, CT. 

10 do l . Mar lene Agl inski , 
Philadelphia, PA; Jonas Alyta, 
Elmhurst. NY; Domicėlė Andrulienė. 
Hart, MI; Ann Arnashus, VVoodland 
Hills. CA (iš viso 25 doi.); K. 
Aukštkalnis, Eugene, OR; Jonas 
Bačanskas, Potomac, MD; Elena 
Balčiūnas, Pompano Beach, FL; 
Leonas ir Elena Baltušiai, Chicago, 
IL (iš viso 30 dol.); Vincas Bartuška, 
Willoghy Hills, OH; Matas Baukys, 
Dearborn Heigh ts , MI; Joseph 
Bigelis, Cicero, IL (iš viso 35 dol.); 
Romas Biliūnas. Vienna, VA; Jonas 
Bujauskas, Detroit, MI (iš viso 80 
dol.); Juozas Česna, St. Petersburg 
Beach. FL; Vy tau ta s ir Joana 
Dailidės, Crete, IL; Anthony Daukan
tas , San t a Monica. CA; Nida 
Degesytė. Gatės Mills, OH; Kazys 
Gasiūnas , York, PA; Vitas K. 
Gerulaitis. Woodhaven, NY; Balys ir 
Marija Gražuliai, Flint, MI (iš viso 
110 dol.); dr. Mindaugas ir Lydia 
Griauzdės. Chicago, IL (iš viso 110 
dol.); L. Grunavas, Detroit, MI; Jonas 
Gudėnas, Euclid, OH (iš viso $110 
doi.); Filomena Ignaitis. Woodhaven, 
NY; Rymantas Ivaška, Dorchester, 
MA (iš viso 35 dol.V, Vladas Jackūnas, 
Washington, DC (iš viso 110 dol.); 
Petras Jadviršis. Chicago, IL; Vacys 
Jocys, Dearborn Hts.. MI; Jeronimas 
Kačinskas , S. Boston, MA; A. 
Kainauskas. Plainville, CT (iš viso 30 
dol.); Elzbieta Kalvynas, VVorcester. 
MA; Jonas Kardokas, Baltimore, 
MD, B. Kašinskas, W. Henrietta, NY: 
Pranas Kasparas. Gulfport, FL (iš 
viso 35 dol.); Jonas Kilčiauskas, 
Rochester, NY; Juozas Kirstukas, 
Baltimore, MD (iš viso 30 dol.); 
Bronius Kovas, Norwood, MA (iš viso 
25 dol.); Leonas Krajauskas, New 
Buffalo, MI; S. ir M. Krisčiukaičiai, 
Avon, MA (iš viso 25 dol.); Algirdas 
Landsbergis, Freeport, NY; Algis ir 
Nijolė Lapšiai, Bloomfield. MI; 
Vytautas Laugalis. Niantic. CT; 
Karolis Lembartas. Pottstown, PA; 
Bronius Markeliunas, Centerville, 
MA; Joanne Matuzas, San Diego, CA; 
Stasys Meilus, Colonia, N J (iš viso 30 
dol.) 

(Bus daugiau) 
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• Redakc i ja s t r a i p s n i u s ta i so s a v o 
nuožiūra. Nesun&adotų. s t ra ipsn ių 
n e s a u g o . J u o s g r a ž i n a tik i i a n k s 
to s u s i t a r u s . Redakc i ja už skel 
b i m ų tur inj n e a t s a k o . S k e l b i m ų 
k a i n o s p r i s i u n č i a m o s g a v u s prašy
mą. 

0R. LINAS A. SIDRYS 
AKIŲ LIGOS. CHIRURGIJA 

2636 W 71st Street 
Pm.Tia treciad. nuo 2 ik; 5 v v. 
Ketvirtad nuo 10 v r ik: 6 v v 
Susitarimui skambint 436-5566 

DR. 2IBUTE ZAPARACKAS 
DR. PAUL KNEPPER 

AkiL LIGOS - CHIRURGIJA 
166 Lašt Superior, Suite 402 

VaUndcs pagal susitarimą 
Tel. - 337-1285 

T R A U K I A S I IŠ O 'HARE 

Penkios lėktuvų bendrovės 
pasitraukė iš O'Hare tarptau
tinio aerodromo: Svvissair, Air 
France, Philippine, Mexican ir 
l'eoples Express. Priežastys — 
neaiškūs ženklai, triukšmo 
problemos, spūstis. 

DR. VtJAY BAJAJ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPECIALYBE — VtOAUS UGOS 
;P ODOS CHIRURGIJA 

(Augliai nuimami ofise) 
2434 W. 71 Street, Chicago 
Tel. 434-5849 .'vemia 24 vai) 

'TTO., antr. ketv . penkt nuo 12 iki 6 v.v. 

Dr. Ant. Rudoko kabinetą perėmė 

OR. EDMUND L CIARA 
OPTOMETRiSTAS 

270? IVest 51st Street 
Tel . — 476-2400 

Va! pagal susitarimą; pirm. ir ketv 1-7 
antr. ir penkt. 10-4; šešt. 10-2 vai. 

Ofs. 735-4477; 
Rez. 246-0067; arba 246-6581 

DR. E. DECKYS 
GYDYTOJA IR CHIRURGĖ 
SPECIALYBĖ - NERVŲ IR 

EMOCINĖS LIGOS 
CRAVVFORD MEDICAL BL'ILDING 

6449 So. Pulaski Road 
Valandos pagal susitarimą 

DR. A. R. GLEVECKAS 
GYDVTOIAS IR CHIRURGAS 

Tel. — 233-8553 
SPECIALYBĖ — AKIU LIGOS 

3921 W. 103rd Street 
Valandos pagal susitarimą 

O f i s o tel . — 5 8 2 - 0 2 2 1 
DR. JANINA JAKSEVlClUS 

JOKŠA 
VAIKU" LIGOS 

6441 S. Pulaski Rd. 
Valandos pagal susitarimą 
6132 S. Kedzie Ave., Chicago 

VVA 5-2670 arba 489-4441 

DR. K. A. JUČAS 
ODOS LIGOS 

KOSMETINĖ CHIRURGU A 
Valand.* pagal susitarimą 

DR. IRENA KURAS 
KŪDIKIU IR VAIKU LIGOS 

SPECIALISTĖ 
MEDICAL BL'ILDING 

3200 W. 81 st Street 
O f i s o te l . RE 7-1168; 

Rezid. 385-4811 

Dr . T u m a s o n i c otisa perėmė 

DR. s. LAL 
SPECIALYBĖ - VIDAUS LIGOS 

2 4 5 4 W. 71st Street 
434-2123 

Pirm. 2-7. Antr. ir 
ketv. 9-12. Penkt. 11-2 

Ofs . te l . LU 5-0348; Rez. PR 9-5533 

DR. FRANCIS MA2BKA 
. . G Y D Y T O M S IR CHIRURGAS 

4 2 5 5 *V. 63rd St. 
Vai. pagal susitarimą: pirm. ir ketv 12--

6-9; antr. 12-6; penkt. 10-12; 1-6. 

N a m ų 584-5527 

DR. AL61S PAULIUS 
O R T O P E D I N Ė S LIGOS — 

CHIRURCIIA 
6 1 3 2 S. Kedzie , Chicago. 111. 

Te l . 925-2670 
1185 D u n d e e Ave. , Elgin, III. 6012C 

Tel . 742-0255 
Valandos pagal susitarimą 

Tel . 282-4422 

DR. ROMAS PETKUS 
AKIU LIGOS - CHIRURGIJA 

Chicago Eye Institute 
4 2 0 0 N . Central Ave. 

Valandos pagal susitarimą 

DR. ALGIRDAS KAVAUŪNAS 
Specialybė vidaus ir kraujo ligos 
Nechirurgmis išsiplėtusių venų 

ir hemoroidų gydymas 
5540 S. Pulaski Road. Tai. 585-2802 

Valandos pagal susitarimą: 
Penkt.. antr.. ketv. ir penkt. 

Reikalui esant atvažiuoju ir į namus. 

DR. JOVITA KEREUS 
Dantų Gydytoja 

TRADE CENTER BUILD1NG 
9525 So 79th Avenue. Hickory Hills 

Ant 95th St 1 blokas Į rytus nuo Rooerts Rd ) 
Tai. 598-8101 Vai pagal susitarimą 

Tai. RE-liance 5-1811 
DR. WALTER J . KIRSTUK 

Lietuvis gydytojas 
3925 West 591h Street 

Vai.: pirm... antr., ketv. ir penkt. 
nuo 12-3 vai. popiet ir 4-6 vai vak. 

Tręc ir sešt. uždaryta 

Te!, ofiso ir buto: O l y m p i c 2-4159 

DR. P. KISIELIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1443 So. 50th Ave., Cicero 
Kasdien 1 iki 8 vai. vak. 

išskyrus trcc 5ešt 12 iki4 vai popiet 

DR. IRENA KYRAS 
DANTŲ GYDYTOJA 

PROSTHOOONTICS - karūnėlės. 
tilteliai, plokštelės ir bendroji praktika 

2659 W. 59 St. Chicago 
Tai. 478-2112 

Valandos pagal susitarimą 

DR. L D. PETREIKIS 
D A N T Ų GYDYTOJA 
8 1 0 4 S. Roberts Road 

I mylia į vakarus nuo Harlem Ave. 
Te l . 563-0700 

Valančios pagal susitarimą 

DR. FRANK PLECKAS 
'Kalba lietuviškai! 

OPTOMETRISTAS 
Tikrina akis Pritaiko akinius ir 

„Contact lenses" 
2618 VV. 71sf St. - Tel. 737-5149 

Vai. pagal susitarimą. Uždaryta trec 

D r Tumasonio ofisą perėmė 

T. RAMA, M.D. 
Specialybė — Chirurgija 
2 4 5 4 VVest 71st Street 

Tel. 4 3 4 - 1 8 1 8 — Rez. 852 -0889 
Vai.: pirm., antr.. ketv ir penkt 

3 iki 7 v.v Tik susitarus 

DR. ANTANAS 6. RAZMA 
Specialybe — Vidaus ir plaučiu ligos 

2636 W. 71«t St., CMcego, In. 
Tet.: 436-0100 

11600 S o u t l m e t Hlgtmay 

(312) 361-O220 (312) 361-0222 

DR. LEONAS SEIRUTIS 
INKSTŲ PŪSLĖS IR 

P R O S T A T O CHIRURCIIA 
2 6 5 6 W. 63rd Street 

Vai : antr , 1-4 p.p ir ketv 2-5 p.p. 
b e i t . pagal susitarimą 

Ofiso te l . 776-2880 , rez. 4 4 8 - 5 5 4 5 

Edmundas Vižinas. M.O.. S.C 
Specialybė — Vidaus ligy gydytojas 

Kalbame lietuviškai 
6165 S. Archer Ave . (prie Austin) 

Valandos pagal susitarimą 
T e l . 6 8 5 - 7 7 5 6 

Ofs. t e l . 586-3166; namu 381-3T72 

DR. PETRAS 2U0BA 
G Y D Y T O J A S IR CHIRURGAS 

6 7 4 5 W « t 63rd Street 
Vai.: pirm , antr., ketv. ir penkt 3-6; 

Šeštadieniais pagai susitarimą 

» 



Reikalingas okupuotosios Lietuvos 

TYRIMO CENTRAS 
Apk reikalą įsteigti išeivi- Surinkti teisingas žinias 

joje okup. Lietuvos gyvenimo apie Lietuvą vis dėlto yra 
tyrimo centrą mes jau eilė įmanoma, nors ir nelengva, 
metų „zirziame", tačiau ne- Yra įvairių būdų bei kelių, 
daug kas tuo reikalu sielojasi, priemonių. Pirmiausia, turime 
a veiksniai ir tie, kurie dažnai eilę iš okup. Lietuvos pasi
kalbę pie Lietuvą, ir vaška i traukusių mok .o žmonių, 
neatsiliepia. Taigi ir mū^. bal- rašytojų, intelektualų ir šiaip 
sas „neina į dangą", i v ; reikalą žinančių žmonių, 
pakartotina! šį kiaus'":a t -T i Nemažas skaičius išeivijos 
mus pask .Ino spa^ lietuvių aplanko Lietuvą ir 
radijo darbuotojo Broniu Ra neretais atvejais sugrįžę įdo-
1'> žodis, pasakytas jo naujo- miai ap; ją ir jos gyvenimą 

k gos „Tave mylėt te- pasako; Net ir iš tų, kurie iš 
tolo" sutikimo metu 

C ieufcjo,e. 
Daugelis mūsų kalbame, 

ašome apie dabartinę oku
puotą Lietuvą jau daugiau 
kaip 40 metų nematę krašto, 
kuriame mes gimėme, augo
me Taigi nereikia stebėtis, 
kad daug kam i5 mūsų dabar
tinė Lietuvos o' apacija išrodo 
tokia, kokią mes matėme 19 -
1941 m., o pati Lietuva tokit . 
kokią mes palikome 1944 m . 
iš jos pasitraukdami. Tačiau iš 

Lietuvon atvyksta į vakarus 
pasi ve iuoti ar mokslo žinias 
pagilinti, galima kai ką suži
noti Nemiž? pie Lietuvą 
rašo ne tik mūsų pačių paša 
dinė, bet ir užsienio spauda. 
Būna taiklių ir pasta \ vaka
riečių žurnalistų ra: ių. Yra 
ir knygų, kurių turi: palie
čia dabartinį Lietuvos gyve
nimą. Pagaliau ir pati sovie
tinė spauda bei knygos, 
atidžiai skaitant ir kritiškai 
skelbiamas žinias vertinant, 

tiesų Lietuva nebuvo aklai gali kai ką nauja į rr-ūsų žiny-
u ž k o n s e r v u o t a konservų n ą mesti, 
metalinėje dėžutėje. Nesikeitė ^ f J f . į f ž m n * / d n i a i 

okupacija, paliko prievarta, y r a l a b a i l š b l a š k y * » "San-
bet žmonių gyvenimas virė, fiam a r kalbančiam apie 
maišėsi naujose sąlygose. Po į-ietuvą reikia pačiam tokioje 
1944 m. išaugo jau nebe viena, ^ l ė j e „susigaudyti". Tai 

labai sunku, išlaidinga. Tai ži
no visi tie, kurie apie dabar
tinę Lietuvą rašo, o ypatingai 
sunku Broniui Railai ir ki
tiems radijo darbuotojams, ku-

Naujosios kartos Lietuvoje rie daugiau ar mažiau perio-
jau kitokios. Jos nepažįsta ir diskai kalba Lietuvai ir su jos 
nedaug ką težino apie nepri- rašeivomis bei propagandis-

bet 2-3 kartos, o iš senųjų gy
ventojų labai nedaug kas liko, 
o ir tie patys dar gyvieji netu
ri įtakos į krašto gyvenimą. 

klausomos Lietuvos gyveni
mą, nes jų tėvai bijojo tokias 
žinias perduoti. Senieji isto
rijos vadovėliai buvo surinkti 
ir sunaikinti, o naujieji, varto

tais polemizuoja. O juk reikia, 
kad visi trys lietuviškai perio
diškai kalbantieji radijai 
(Amerikos Balsas, Laisvosios 
Europos, Vatikano) duotų 

jami mokykloje ir šiaip jau Lietuvai tikrą ir teisingą pa
gyvenime, beatodairiškai nie- čios ok. Lietuvos gyvenimo 
kiną nepriklausomą Lietuvą, vaizdą, 
jos vadus, atliktom darbus. Už- * 
gniaužiamas ir pats lietuvių 
tautos vardas, pavadinant ją Reikia institucijos, kuri tir-
,.nacija". Ir prievartinis ateiz- tų okup. Lietuvos gyvenimo 
mo brukimas, naudojant visą įvairias sritis, koordinuotų ži-
valstybinę jėgą, gerokai pavei- nias ir jas įvairiais keliais 
kė neigiama kryptimi naujųjų pateiktų rašantiems, bei kal-
kartų moralę bei pasaulėžiū- banties apie Lietuvą. Tokia 
rą. Taigi dabartinė Lietuva institucija (vadinkim ją tu< 
kitokia, kaip ją palikome, tarpu okup. Lietuvos gyveni-
Pakėisti ne tik gamtovaiz- mo tyrimo bei studijų centru) 
džiai, okupuotas žemės ūkio turėtų būti profesionaliu būdu 
kraštas paverstas pramonės vedama bei tvarkoma. \ ją 
šalimi, pasikeitė ir žmonės, nuolatiniais pareigūnais ir 
Taigi pažinti dabartinę Lietu- neetatiniais žinių teikėjais tu-
vą eiliniam mūsiškiui nėra jau retų būti suburti visų mūsų tri-
taip lengva. Bet sunku ir jų kartų intelektualai, suda-
intelektualui, studentui ar rytas. Br. Railos žodžiais, 
moksl ininkui , kuris nori ..smegenų centras". O tokių 
suteikti žinių saviškiems ar žmonių dar turime; įstaigos 
svetimiesiems apie dabartinę steigimas įmanomas. 
Lietuvą. 

KANCLERIO PRIEŠRINKIMINĖ 
KELIONĖ Į JAV 

Laukiama, kad krikščionių demokratų vienybė 
su liberalais laimės Vokietijoje 

BR. AUŠROTAS Respublikonų partija JAV 
labai stengėsi Senate laimėti 
nors vieno balso persvarą, 
nors ir su tokiais partijos 
atskalūnais, kaip sen. Wei-
cker iš Conn., ar Packwood iš 
Ore. Kai Amerikoje rinki
minis įkarštis bus visiškai n pasaulinio karo 

O kaip su lėšomis, pinigais ? 
Ir jų mūsuose netrūksta. 
Sakysime, mūsų visi trys 
veiksniai tik Lietuvos vada
vimo reikalams kasmet suren
ka gal apie ketvirtį milijono 

^~j dolerių. O kur jie išleidžiami ? 
Mažesnė dalis necentralizuo
tai informacijai apie Lietuvą, 
gal didesnioji įvairiems va
žinėjimams, kurių skaičių ir 
apimtį būtų galima nesunkiai 
sumažinti. Paremti galėtų ir 
kai kurie mūsų fondai, cent
rinės organizacijos. 

Be jų turime nemaža pini
gingų žmonių, net milijonie-

Reikia džiaugtis, kad nema
žas skaičius mūsų vidurinio
sios ir jaunesnės kartos inte 
lektualų rašo studijas 
mokslo darbus apie Lietuvą. 
Gerai, kad turime ir žadame 
ateityje turėti tuo reikalu 
magistro, daktarato darbų, 
politinio bei ekonominio gyve
nimo studijų. Bet ir rašan
tiems labai sunku, kai neturi
me surinktos objektyvios me
džiagos apie dabartinę Lie
tuvą. Noroms nenoroms ten- ,. . . 
ka naudotis sovietine atitin- n \ £ T ? , k a d * P u n i a i 
karnų sričių literatūra. O ji, n u k ™ t a j . **%* f°ndus ar 
kaip žinome, nėra objektyvi, šiaip jau lietuviškas instituci-
dažniausiai tik propagandiš- įas bet dažniau atitenka šio 

krašto įstaigoms ar Į sovie
tines „injurkolegijas" suplau
kia. O juk galėtų tokie 

ka. pagyrūniška, nepatikima. 
Labiausiai negalima tikėti 
sovietine statistika. Kalbama, 
kad Sovietų S-goje statistika 
esanti dvejopa: viena vieša, 
skirta visuomenei, užsieniui, 
taigi išpūstais skaičiais, o kita l™ano™\ į!*61*}1 

asmenys savo santaupas ge
ram reikalui paskirti. Žodžiu, 
tokį „smegenų centrą" būtų 

finansuoti 
slapta — „tik tarnybiniam bei išlaikyti. Jei tai būtų 

A •• „;"" •«,;« •{V™*-̂  padaryta, būtų atliktas didžiu-naudojimui , taigi tikresnė, * _ * ' , J* _ _ _ 
objektyvesnė. Bet ji slapta ir lis gerasis darbas Lietuvai. Už 

ne daug kam prieinama, o į už- « į a P i e J a ****** » į į 
sienį gal ir visiškai nepaten- ševikų rašeivos, bet išeivijos 

padalinusios Vokietiją į dvi 
dalis. j 

Dešinieji laimėdavo 
Per eilę rinkimų, buvusių po 

juos 
išblėsęs, tai svarbiausiame nesunkiai laimėdavo krikščio-
Nato atsparos taške V. Vokie- n i u demokratų vienybė — 
tijoje prasidės svarbiausios C D U (Christliche - Demokra-
priešr inkiminės agitacijos t i s c h e Union). Tačiau, kai iš 
gruodžio mėn. Taip jau yra vadovybės pasitraukė į „geres-
nusistovėję, kad purvais ne. Padėtį" kancleris Adenau-
apsidrabstymui prieš savo t:" 

ka. Taigi iš sovietinės lite- lu*?m\s P a t | . h e t u v , U : t a u t a". . 
r a tū ros pažinti dabartinę. Kai ko galima pasimokyti ir 
Lietuvą neįmanoma. Reikia į* brolių _ latvių patirties, 
realių žinių ir duomenų, Panašią, mūsų šiame rašinyje 
kuriais mes patys tikėtumėm m , m m a ^ ^ »*?«« >ie J a u 

ir kitiems galėtumėm tokias ži- s e m a i . t a " " į 0 8 . d e k a * e r a i žl" 
nias suteikti. n o Ubartui*. Latvųo. gyve-

nimą. 
• b. kv. 

jau ir baigėsi keturius mėne
sius prieš rinkėjams atidavus 
savo balsus rinkimų būstinė
se. Tiesa, politikai dar „aušins 
savo burnas", bet paskutinių 
dienų įvykiai kirto lemtingą 
smūgį Johannes Rau galimy
bei užimti kanclerio Helmut 
Kohl ministerio pirmininko 
kėdę. 

Šiame skandale pagrindinį 
vaidmenį lošia Vokietijos 
profesinių sąjungų centro 
sprendimas parduoti ligi ausų 
prasiskolinusią pigių butų 
imperiją Neue Heimat vienam 
V. Berlyno biznieriui už 
simbolinę kainą — tik po 12.5 
dol. už vieną butą. 

bis profesinių sąjungų 
sprendimas naujai pasirink-

jo ūkinio stebuklo 
politinius priešus V. Vokie- ministeris Ehrhardas , V. 
tijoje teskiriam tik vienas Vokietijoje šiek tiek nusmuko 
mėnuo, kai J A \ ' šis laiko- pragyvenimo lygis, dvejus 
tarpis nusitęsia ilgiau kaip rinkimus laimėjo socialde-
metai laiko. Suprantama, kad mokratai, talkininkaujami 
kandidatai į Bundestagą ir jų Priplakusios liberalų parti-
rinkėjai beveliia sėdėti šiltose J0*5- b i a i "beralų partijai ilgus t a m socialdemokratų partijos 
smuklėse ir -irkšnoti skanų m e t u s vadovauja dabartinis vėliavnešiui J. Rau smogė lyg 

'uo- Jnusę įkyrėjusių V . Vokietijos užsienio reikalų p e r k ū n a s i š ^ dangaus 
por in ių meių. mimstens Genschens. 

Šių metų "jo 20 d. Kai prieš penkerius metus 
„Drauge" raš kad V. CDU 1982 m. laimėjo 
Vokietijos socialdemokratų parlamento rinkimus, tai libe-
partija įvykdė lemtingą posū- ralų partija, prieš tai talkinin-
kį į kairę, priartėdama prie kavusi socialdemokratams, 
komunistų skelHamos poli- sugrįžo prie skanesnio lovio, 
tinAs programos, reikalingos prie sąjungos su CDU. Nepa-
daoartinių dienų V. Vokie- našu. kad ir prieš įvyk-
tijai. Tai didžiai patinka siančius rinkimus liberalai 
Kremliaus d ik ta tor iams, dabar keistų užsikariautas 
Ryšium su šiuo socialde- pozicijas CDU fronte. O ypač 
mokratų posūkiu Maskva Bon- dar ir todėl, kad kaip rašo 
nos adresu sučiulbėjo laks- Toronte, Kanadoje, leidžia-
t ingalos balsu, s iekdama mas dienraštis „The Sunday 
nuteikti V. Vokietijos balsuo- Star" spalio 5 d. laidoje, jog 
tojus, kad jie patys sau „profesinių sąjungų viešumon 
užsinertų Kremliaus numegz- iškeltas skandalas stipriai Prisimintina, kad profsąjun-
tą tokią pat kilpą ant dabar smogė socialdemokratų opozi- gų vadovybė Hitleriui užėmus 

Žinoma, šis opozicijos spren
dimas CDU ir liberalų parti
joms buvo lyg mana iš debesų 
aptraukto dangaus. 

Neue Heimat skandalas 
brendo, putojo ir kunkuliavo 
beveik penkerius metus. To 
viso priežastis: organizuotų 
darbininkų vaidmuo V. Vokie
tijos bendruomenėje. Ir kas 
svarbiausia, kad profesinės 
sąjungos yra susirišusios su 
s o c i a l d e m o k r a t ų p a r t i j a 
lygiai, kaip JAV unijos 
glaudžiai bendradarbiauja su 
demokratų partija. 

Skanda lo esmė 
dar laisvo kaklo, kokią jau cijai". 
daugiau kaip keturiasdešimts 
metų dusdami vergijos pan
čiuose velka jų broliai Rytų Minėto dienraščio bendra 
Vokietijoje, anapus garsiosios darbis John Dornberg iš stebėtojams, nežiūrint jų 
Vakarų sąjungininkų užbrėž- Miuncheno praneša, kad „V. o f i c i a l aus p a n a i k i n i m o , 
tos Oder-Neisse linijos, Vokietijos rinkiminė kova gal Priespaudos metais Vokietijos 

valdžios vairą 1933 m. buvo 
sunaikinta, tačiau Vokietijos 
darbo organizacijų vadovų 
veikla buvusi mįslė užsienio 

Vliko seimo prezidiumas Londone lapkričio 8 d. 

profesinių sąjungų vadovybė, 
v a d o v a u d o m a s i „ s v e i k u 
protu", sudarė beveik sąjungą 
su įmonių vadovybėmis, 
atlyginimai nebuvo pučiami, 
kad Vokietijos prekyba su 
užsieniečiais galėtų plėstis. 

Vykdant Vokietijos pokario 
atkūrimo programą, unijos 
bendradarbiavo su vyriau
sybe ir įmonėnių vadovy
bėmis. Iš daugelio mažų, tarp 
savęs beisvaržančių sąjungų, 
V. Vokietijoje buvo sukurta 
viena sąjungos vadovybė 
(DGB — Deutsche Gevverk-
schafts Bund), susidedanti tik 
iš 17 pagrindinių sąjungų 
atstovybių. Jos atstovauja 7-8 
milijonams V. Vokietijos 
d i r b a n č i ų j ų į v a i r i o s e 
pramonės šakose, kas sudaro 
31% viso krašto darbo jėgos. 

Ir t a i p susiklostė visi 
r e ika la i , kad Vokietijos 
organizuota dirbančiųjų masė 
sudarė bendrovę, kurią valdo 
DGB ir jos 17 konstitucinių 
profesinių sąjungų. Iš esmės 
imant ši b-vė yra viena iš 
stambiausių kapitalistinių 
organizacijų visoje federalinė-
je respublikoje. Taip pav. 
BGfG kontroliuoja šeštą savo 
kapitalu komercinį banką, 
kurio aktyvai siekia ligi 30 
bilijonų. Ši b-vė taip pat 
kontroliuoja vieną iš didžiau
sių gyvybės-turto apdraudos ir 
antrą savo dydžiu maisto ir 
namų apyvokos reikmenų 
krautuvių tinklą bei Die Neue 
Heimat — stambiausią namų 
statybos koncerną V. Europo
je. 

Die Neue Heimat, lyg 
stebuklinga ranka, po II 
pasaulinio karo išgriautoje V. 
Vokietijoje pastatė 500,000 
butų, skiriamų neturtingiems 
piliečiams. Šias pastangas 
rėmė visų pakopų krašto 
vyriausybės su federalinė imti
nai. Ši b-vė ne tik atstatė 
sugriautą V. Vokietiją, bet 
taip pat sukūrė naujus mies
tus, kaip pav. Neuperlach 
Miuncheno pietryčių pakrašty
je su 60,000 gyventojų. Ši b-vė 
<Neue Heimat) nepasitenkino 
vien V. Vokietija, bet statė 
liuksusinius viešbučius kuror
tinėse vietose Prancūzijoje, 
B r a z i l i j o j e , M e k s i k o j e , 
Venecueloje ir net tolimoje 
Malaizijoje. 

Šis burbulas pradėjo sprogti 
jau 1982 m., kai savaitraštis 
.,Der Speigel" prielaidžiavo, 
kad naujasis šios milžiniškos 
b-vės vadovas Viertol ir jo 
padėjėjai ėmė kyšius ir užsi
ėmė negarbinga spekuliacija. 
DGB šiek tiek apsivalė nuo 
vagilių, pašalindama vyr. dir. 
Viertol ir kitus, atsisakė nuo 
kai kurių investavimų, bet jau 
buvo, l iaudiškai ta r ian t , 
..šaukštai po pietų". Ben
d r o v ė s n u o s t o l i a i a u g o 
neproporcingai gaunamoms 
pajamoms, pasiekdami 300,-
<XX),000 dol. skylę 1986 m. 
Visos šios pobūdžio skolos 
pasiekusios daugiau vieno 

bilijono dolerių. Ir šitai ūkinei 
s o c i a l d e m o k r a t ų D G B 
k a t a s t r o f a i n e m a t y t i 
pragiedrulių. 
Ir iš beviltiškos padėties 

gelbėdamiesi Die Neue Heimat 
sudarė pardavimo sutartį su 
Horst Siesseriu, parduodami 
200,000 butų už 25 milijonus 
arba po 12.5 už vieną butą. 

P rofes in ių są jungų 
sandėris su H. Siesseriu 
užklupo socialdemokratus 
nelauktai sudarydamas daug 
politinių vilkduobių, kuriose 
gali užkliūti socialdemokratų 
1987 m. sausio rinkimus 
laimėti visos viltys. Žinoma, iš 
šio skandalo skuba susikrauti 
k a p i t a l ą k r i k š č i o n i ų 
demokratų vienybė. 

H. Kohl Amerikoje 
V. Vokietijos kancleris H. 

Kohl, lyg ir norėdamas 
pasidalinti mintimis, kokius 
šachmatinius žingsnius jam 
su JAV parama teks vykdyti 
laimėjus 1987 m. rinkimus, 
spalio 21 d. lankėsi Baltuo
siuose rūmuose ir dalyvavo jo 
garbei suruoštuose iškilmin
guose pietuose. Tai buvo jau 
septintas pasimatymas tarp 
R. Reagano ir H. Kohl nuo 
1982 m. 

Abu valstybių vadovai 
džiaugėsi esančiu darniu 
sugyvenimu ir bendrų reikalų 
supratimu. H. Kohl gerbė R. 
Reaganą už jo užimtą poziciją 
Reykjavike. Jis taip pat 
skatino prezidentą tęsti ginklų 
kontrolės derybas Genevoje, 
Šveicarijoje, ir „sužinoti tikras 
Sov. Sąjungos intencijas". H. 
Kohl ypač rūpėjo, kad iš 
Europos bolševikai pašalintų 
vidurinių nuotolių branduoli
nes raketas. 

Savo išvykoje į JAV H. Kohl 
taip pat pasiekė Chicagą. Jis 
kalbėjo Illinois universitete 
spalio 23 d. Šioje plačiai 
nuskambėjusioje savo kalboje 
Vokietijos kancleris reikalavo 
R y t ų - V a k a r ų Vokie t i jų 
sujungimo, nors šis jo reikala
v i m a s i r sukels b a i m ę 
Maskvoje ir nerimą Paryžiuje 
ir ga l s u s i r ū p i n i m ą 
VVashingtone. 

Suprantama, kad šis pir
masis V. Vokietijos kanclerio 
toks viešas kreipimasis į 
pasaulio opiniją gal daugiau 
buvo skirtas V. Vokietijos 
rinkėjams, kurių balsai 1987 
m sausy Helmut Kohl dar 
penkeriems metams paliktų V. 
Vokietijos vadovu, nedvipras
miškai remiančiu ne tik Nato, 
bet ir viso Vakarų krikščio
niško pasaulio politiką. 

Žmogui dukart gyvenime 
tenka pasilikti vienatvėje: 
jaunose dienose, kad galėtų 
daug ko išmokti ir įprasti į 
galvojimą, ir senatvėje, kad 
viską permąstytų, kas įvykę. 

J. G. Zimmermann 
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TEN, KUR 
LAISVĖ GIMĖ 

VINCAS SALČICNAS 

Kadangi jis daug laiko praleido užsieny
je, jo žmona, mačiusi daug prašmatnių namų 
Europoj, savarankiškai tvarkėsi namuose, kuriuos 
padidino, sumodernino ir įsigijo vertingą inventorių. 
Visa tai dabar matome jų istoriniuose namuose — 
šviesūs kambariai, minkšti baldai, ant grindų — 
persiški kilimai, o ant sienų — portretai ir paveiks
lai. J. Adams darbo kambaryje stovi jo rašomasis 
stalas ir minkšta kėdė, kurioje jis buvo rastas negy
vas 1801 m. Tokio ištaigingumo, kaip Nevvporto 
rūmuose, žinoma, čia nėra! 

Pi l igr imų palikimas 
Lankant istorines vietas, negalima neužsukti į 

Plymouthą (7200 gyv.), Atlanto pakrašty, kur buvo 
įkurta pirmoji pastovi ateivių kolonija. Plymouth 
centras nėra puošnus, bet čia randi kelis dėmesio 
vertus senus namus, kurie yra atviri lankytojams. 
Paminėtinas yra Plymouth vaško muziejus, kuriame 
figūros vaizdžiai atkuria piligrimų išsikėlimą. jų 
nelaimes, darbus ir santykius su indėnais. Pilgrim 
Hali muziejuj (seniausias istorinis muziejus -JAV) 
randi piligrimų atsivežtų baldų, įrankių, ginklu, indų 
ir kt. rinkinį. Senose kapinėse palaidoti jų mirusieji. 
Prie jūros randi piligrimų statytų trobelių reproduk

cijas. Bet man buvo Įdomi tų pirmųjų kolonistų 
atsiradimo istorija. 

Anglijos piliečiai, kurie atsisakė priklausyti 
reformuotai anglikonų bažnyčiai, dėl persekiojimo 
savo krašte buvo įsikūrę Olandijoj. Ir ten laimės 
neradę, 1620 m. net 102 piligrimai išplaukė 
Mayflovver laivu į Hudson upės žiotis prie New 
Yorko ten įsikurti. Nežinia dėl ko jie savo paskirties 
nesurado ir atsidūrė prie dabartinio Provincetowno. 
Cape Code. Čia rado gėlo vandens, atsigaivino po 
kelių mėnesių grūsties 90 pėdų ilgio laive ir. pirma 
surašę savo būsimo valdvmosi statutą, eruodžio 21 
d. atplaukė ir išlipo į krantą, kur dabar yra 
Plymouth. Žvarbūs žiemos vėjai juos privertė skubiai 
statytis trobeles ir rūpintis maistu, kas jiems naujo
se sąlygose sunkiai sekėsi. Nuo pirmos žiemos šalčių, 
ligų ir bado didesnė jų dalis mirė. 

Pavasarį į koloniją atvyko draugiški indėnai ir 
pamokė išlikusius, kaip auginti kukurūzus, silkėmis 
tręšti žemę, naudoti klevų sulą ir gaudyti riebius 
ungurius. Per vasarą kolonija sustiprėjusi, ruošėsi 
padėkos puotai ir pasikvietė savo geradarius indė
nus. Jų vadas Massasoit atvyko su 90 žaliūkų vyrų. 
Kolonistai susirūpino negalėsią jų pamaitinti. Vadas 
išsiuntė kelis savo vyrus, kurie netrukus grįžo, 
atsigabendami 5 sumedžiotas stirnas. Taip visi drau
ge iškilmingai atšventė pirmąją Padėkos dieną! 

Be jau minėtųjų, Plymoutbe yra gausu kitų isto
rinių paminklų ar su piligrimais susijusių įdomybių. 
Jau į miestą įvažiuojant, virš medžių iškyla didžiulė, 
aukštai ranką iškėlusi piligrimo statula — Piligri
mų paminklas. Pajūryje prie krantinės pririšta 

plūduriuoja tiksli piligrimų laivo reprodukcija — 
Mayflovver II. Ant jos patiri tas vargingas sąlygas, 
kuriose jiems teko praleisti ilgą kelionę, susipažįsti 
su to medinio laivo konstrukcija ir įrengimais ir 
matai, kaip tarnybą atlieka laivo įgula ano meto 
aprėduose, gali su jais pasikalbėti, nusifotografuoti. 
Tada stebiesi, kaip toks braškantis, 90 pėdų ilgio 
pabūklas atlaikė Atlanto audras ir bangas? 

Netoliese yra Plymouth Rock uola. ant kurios 
piligrimai išlipo į krantą. Dabar ji mirksta vandeny
je, nuo vandalų -titverta geležine užtvara, po klasiš
ku, graikų stiliaus granito baldakimu, iškeltu ant 16 
kolonų. 

Šis akmuo yra buvęs apie 23 pėdų diametro ir 
beveik visai žemėmis užverstas, kai toj vietoj miestas 
Įrengė laivų krantinę. Revoliucijos metu tas akmuo 
įgavo patriotinę, su laisve surištą reikšmę. Miesto 
tėvai sumanė ją pastatyti miesto aikštėje. Ją iš 
duobės bekeliant, uola skilo ir tik viršutinė jos dalis 
buvo atvilkta į aikštę. Bet ir vėl bėda! Suvenyrų 
ieškotojai, gabalais atsiskėlę, nusigabeno didesnę jos 
dalį. f859 m. apatinė akmens dalis buvo atvilkta prie 
vandens, virš jos pastatyta itališko stiliaus granito 
pastogė. 1880 m. abi dalys buvo sujungtos cementu ir 
iškaldinti — 1620. 

Bet tai ne viskas. 1920 m. dabartinis baldaki
mas pakeitė aną itališką pastogę. Aš turėčiau dar 
vieną pasiūlymą: iškelti šią istorinę uolą aukščiau iš 
tos gilios, dumblinos duobės, į kurią ji gerokai 
įsmigusi, kad visi ją geriau matytų ir labiau įvertin
tų. 

(Bus daugiau) 

\ > 
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MŪSŲ PLANETA 
P . VAIČELIŪNAS 

Mūsų planeta yra Žemė. Kai 
skaitome spaudoje įvairių astro
nomų pasisakymus apie visatos 
kūnus, mus tai mažai domina, 
nes žmonija iš tų kūnu nieko gero 
negauna. Turime naudos tik iš 
saulės, nes mūsų planeta yra jos 
dispozicijoje. Bendrai mus dau
giau domina mūsų p lane ta , 
kurioje mes gyvename, negu kiti 
visatos kūnai . Teisingai vienas 
Lietuvos ūkin inkas dar prieš 60 
metų pasakė, kad jam labiau rūpi 
jo laukų javų derlius, negu kitų 
kraštų vynuogių derlius. Taigi, 
mus ir turi labiau dominti mūsų 
planeta, negu kiti visatos kūnai. 
Iš astronomų pasisakymų apie 
visatą galima paimti vieną kitą 
mintį , k u r i l ieč ia ir mūsų 
planetą. 

Pavergtos Lietuvos astronomas 
prof. dr. Vytautas Straižys savo 
straipsnyje „Civilizacijų pėdsakai 
galaktikoje"' (M.G. 1981. Nr. 9, 8 
p.) rašo: ..Milijonuose mūsų 
galaktikos planetų yra realios 
sąlygos gyvybei atsirasti. Gyvybė 
vystosi vis sudėtingesnių orga
nizmų kryptimi, kol planetose 
a ts i randa prot ingos būtybės, 
analogiškos Žemėje gyvenan
tiems žmonėms. Pamažu šios 
būtybės sukuria civilizaciją, ku
rios tolesnė plėtotė priklauso ne 
tik nuo gamtos jėgų. bet ir nuo 
sąmoningos jos narių veiklos. 
Tokia civilizacija per kelis mili
jonus metų pasiekia aukštą lygį 
ir apvaldo ne t ik tą planetą, 
kurioje išaugo, bet ir aplinkinę 
kosminę erdvę ir joje esančius 
dangaus kūnus . Bet civilizacija 
vystydamasi pamažu pajungia 
vis nau j a s g a m t o s j ėgas . 
N e b e t i l p d a m a s a v o p l a n e t ų 
sistemoje, civilizacija ima plisti į 
k i t a s žva igždes , a p i m d a m a 
didžiulius galaktikos rajonus, gal 
ir visą galaktiką. Šios ekspansijos 
metu įvairių planetų civilizacijos 
neišvengiamai susi t inka ir suda
ro civilizacijų bendriją — galak
tikos klubą. Materija vis labiau 
paklusta proto valiai. Žvaigždės 
paverčiamos generatoriais, tie
kiančiais energiją nuostabiems 
sumanymams nugalėti erdves ir 
laiko paslaptis. Prisitaikydamos 
mums dar nežinomus gamtos dės
nius, protingos būtybės švaistosi 
po visatą, keliauja iš vienos erd
vės į kitą, atsirasdamos šen ir ten 
bet kokioje epochoje". 

Betgi toliau ir pats V. Straižys 
sako, kad tai yra tik mokslinė 
fantastika. Taip pat jis sako, kad 
ir f an tas t ika k a r t a i s v i rs ta 
tikrove. Mūsų planetoje viena 
kita fantastika virto tikrove: 
skraidymas ore, nardymas po 
vandeniu ar net nusileidimas ant 
mėnulio. Tai nieko nuostabaus, 
nes ant mūsų planetos yra oro ir 
vandens, kas gyvybei ir technikai 

reikalingiausia. Kelione į mėnulį 
buvo labai artima, palyginus su 
skraidymu po galaktiką, kur 
erdvė matuojama ne kilometrais, 
be t net deš imt imis švies
mečių. Dešimt šviesmečių — 
94.600.000.000.000 km (Švyt. 
1984. Nr. 7, 18 p.). Sakoma, kad 
mūsų galakt ika — Paukščių 
takas matuojamas šimtais švies
mečių. 

Mus daugiau domina mūsų 
planeta Žemė. V. Straižys rašo: 
„Mūsų Žemės civilizacija dar tėra 

vystymosi aušroje. Protingos 
būtybės mūsų planetoje pasirodė 
vos prieš porą milijonų metų ir 
tik pradeda apvaldyti Saulės sis
temos erdvę. Mūsų Saulės amžius 
— 4,7 milijardai metų. Yra 
gausybė žvaigždžių, senesnių už 
mūsų Saulę milijonus ir mili
j a r d u s metų . Civilizacijos, 
kažkada gimusios prie šių žvaigž
džių, t i e k pa t senesnės už 
mūsiškę". 

Iškyla klausimas, kokiu pagrin
du galima teigti, kad milijonuose 
p lane tų gyvena protingos 
būtybės — žmonės. Konkrečių 
duomenų neturime, nors, kaip 
sakoma, kad ir mūsų planetoje 
žmonės gyvena jau pora milijonų 
metų. Kodėl iš milijonų civili
zacijų, kurios atsirado prieš mili
jardą metų, protingos būtybės — 
žmonės neskrajoja po galaktiką? 
Atskridusieji į Žemę, galėtų pasa
kyti, kaip jie išsprendė žmonijos 
gausumo problemą per tą mili
jardą metų ir kaip išsprendė 
maitinimosi klausimą, jei per tą 
mil i jardą metų jų žmonijos 
skaičius pašoko gal ir iki 1000 
milijardų arba trilijoną asmenų? 

Nekalbant apie visatą bei jos 
erdvę, iškyla klausimas, kodėl 
mūsų planetoje per tuos pora 
milijonų metų taip vėlai išsivystė 
civi l izacija? Tikrąją mūsų 
civilizaciją gal būtų galima skai
čiuoti tik nuo 19-jo šimtmečio, 
kada atsirado vienokių ar kitokių 
mašinų, modernesnių ginklų, 
įrankių. Juk ir žmonijos per tuos 
porą mil i jonų metų mūsų 
planetoje jau galėjo būti koks 100 
milijardų žmonių. Bet to nebuvo. 
O juk primityvios tautos augina 
gausesnes šeimas, negu civilizuo
tos tautos. Matome, kad tik per 
pastarąj į š imtmet į žmonijos 
gausumas pašoko beveik 3 kartus 
ir dabar jos skaitoma per 4 mili
jardus , o 2000 metais mūsų 
planetoje jau gali būti 6 mlrd. 
žmonių. Je i mūsų planetos 
žmonija yra dar tik savo aušroje, 
ta i kas bus po kokių 4 ar 8 mil. 
metų, kada ta žmonija bus savo 
vidurdienyje ar popietėje? 

Jei dabar mūsų planetoje dalis 
žmonijos badauja ir miršta badu, 
kas bus už 100 ar daugiau metų, 
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jau nekalbant apie kokius porą 
milijonų metų. Spaudoje rašoma, 
kad mūsų žmonijai žemės alyvos 
užteks 200-300 metų. Kas bus po 
500 metų, kada mūsų planetoje 
gyvens gal ir 20 mlrd. žmonių? 
Švaistytis po galaktiką žmonės 
negalės, kaip kartais rašo kai 
kurie astronomai. Juk ir iš ne
derlingo Mėnulio neapsimokėtų 
gabenti į Žemę ir aukso, jei jo ten 
būtų, o ką bekalbėti apie javų ga
benimą iš kokių tai planetų, 
kuriose nėra nei atitinkamų gam
tos sąlygų, nei civilizacijų, nei 
javų. Pafantazuotitikrai lengva, 
bet sunku ir tragiška, kai žmoni
ja neturi pakankamai maisto. So
v ie ta i savo komunist inėje 
sistemoje turi didelius derlingos 
žemės plotus, bet jie nėra pajėgūs 
žmonijai tiekti maisto produktų, 
nes jie patys iš užsienio perka 
maistą, ypač javus. Daugiausia 
fantazuoja sovietų astronomai ir 
ekonomai. Bet daugiausia ir 
vargsta sovietų liaudis, kurią 
sudaro 95% to krašto gyventojų. 

Rišti mūsų planetą su visatos 
k ū n a i s netikslu, nes mūsų 
civilizacija tikrai nepasieks to 
lygio, kad žmonės skraidytų po 
visatos begalinius plotus ir į 
Žemę gabentų maisto produktus, 
jei tokių produktų ir būtų visato
je. Jeigu ir tikrai kur nors visa
toje būtų civilizacijų, kurios, kaip 
sakoma, gali būti senesnės už 
mūsų civilizaciją milijoną ar mili
jardą metų. tai ir tose civilizaci
jose bus tiek daug protingų 
būtybių, kurioms taip pat bus 
reikalingi maisto produktai. Ne-
nuskrisi beorėje erdvėje milijardų 
k i lomet rų , kad iš k u r t a i 
parsivežtum bušelį kviečių. 

Žemė yra mūsų planeta ir čia 
reikia žiūrėti, kad būtų galima 
pragyventi protingu civilizuotu 
gyvenimu. Juk ir dabar Žemėje 
ne visur yra tikra civilizacija. Yra 
dar daug barbariškų kraštų, 
kurie neturi užtenkamai duonos. 

Fantazijomis žmonių negalima 
pamaitinti. 

Nuostabu, kad V. Straižys tei
gia, kad „Milijonuose mūsų ga
laktikos planetų yra realios 
sąlygos gyvybei atsirasti". Kas 
tokiam tvirtinimui duoda pagrin
do: teorija, praktika, patirtis 
gyvenime? Ne. Niekas dar nėra 
įrodęs, kad ir mums artimose pla
netose yra normalios gyvenimo 
sąlygos bei civilizacija. O ką 
bekalbėti apie milijonus kitų 
visatos kūnų, kurie nuo mūsų 
planetos taip toli, kad atstumai 
matuojami dešimtimis švies
mečių. Tie tolimi visatos kūnai 
nėra tas pat, kas yra Europa nuo 
Amerikos, iš kurios galima lai
vais iškart parsigabenti net ir 
milijonus tonų javų. Fantastiški 
pasakojimai žmonijos nepa
tenkina ir jos nepamaitina. Pir
miau reikia įvesti kultūringą 

civilizaciją mūsų planetoje, kad 
žmonės nemirtų badu. Mes žino
me iš praktikos, kaip Stalinas per 
keletą metų badu išmarino daug 
milijonų žmonių. Su tokia civili
zacija mes daug nelaimėsime 
mūsų planetoje, o tuo labiau 
visatos plotuose. 

A V I L I M A S 
M O V I N G 

Tel. 376-1882 ar 376-5996 
- z—= •=-7 

10% — 20°/o — 30% pigiau mokėsit u i 
apdraudą nuo ugnies ir automobilio pas 
mus. 

FRANK ZAPOUS 
3208V2 West 95th Street 

Tel . — GA 4-8654 

RE/MAX 
REALTORS 

GREIT 
PARDUODA 

RIMAS L. STANKUS 
361-5950 636-6169 

Norintieji PIRKTI ar PARDUOTI 
NAMUS per šią įstaigą, prašome 
paminėti, kad esate arba norite būti 
Rimo Stankaus kiijentais. Nuosa
vybės įkainavimas nemokamai. 

P A K Ė L Ė A T L Y G I N I M Ą 

Cook apskri t ies t a ryba savo 
aukštiesiems pare igūnams 
pakėlė a t lygin imus 23.1% ir 
net ka i kur iems 23.3%. Pir
mininko Dunne a lga iŠ 60.000 
dol. pakel iama iki 74,000 dol. 
Apskrities k le rkas ir iždinin
kas daba r g a u s 62,000 dol. 
metams , vieton 50,000 dol. 
Cook apskri t is turės kelti 
mokesčius, kad turėtų lėšų 
šiems pakė l imams . 

MASTER PLUMBING 
Ucensed, Bonded, insured 

Nauji darbai ir pataisymai. Virtuvės 
ir vonios kabinetai. Keramikos plyte
lės. Karšto vandens tankai. Flood eon-
trol. Užsikimšę vamzdžiai išvalomi 
elektra. Palikite pavardę ir telefoną — 
lietuviškai. 
SERAPINAS — Tel. 636-2960 

GREIT IR SĄŽININGAI 
PATARNAUJAME PIRKIME 

BEI PARDAVIME NUOSAVYBIŲ. 
Nemokamai įkainuojame jūsų nuosavybę, 

taio pat pristatysim pagal pageidavimą, 
sąrašą parduodamų namų jūsų ieškomoj 
apylinkėj, mieste ar priemiesty. 
Suinteresuoti prašau skambinti ar užeit pas 

BUDRAITIS REALTY 
6600 S. Pulaski 

776-0600 
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KNYGŲ MYLĖTOJAMS 
"NIDOS" KNYGO KLUBO 

IŠLEISTŲ KNYGŲ IŠPARDAVIMAS 

Beturte. II d. Romanas, Vyt Alantas, 
414 psL 1972 m. _ ,. m.v. 

lcv. 
K. Balėnas, 

k-v 
Antroji pradalge. Literatūros metraštis. Red. 

446 psL 1965 m. 
Aftmtoji pradalge. Literatūros metraštis. Red. K. Barenas. 

412 paL 1972 m. „ i 
Baltos vėliavos. Romanas. Jurgis Gliaudą 

275 psL 1984 m. „ na.v. 
Novelių rinkinys. Jurgis Gliaudą 

151 psl 1960 nu 
Noveles. Kazys Almenas. 120 psl. 1965 m. 

Be gimto medžią Eilėraščiai. V. šlaitas. 43 psL 1962 m. 
BukoUkos ir Georgikos. Publijus Vergilijus Maronas. 

Verte A. Rukša. 428 psį 1975 m. 
Noveles. Ant Škėma. 70 psL 1960 m, 
debesyse. Autoriaus išgyvenimai 1918—1919 m. 

Juozas Švaistas. 325 psl. 1967 m. 
Del mtisų sostines, m d. (Neužgijusios žaizdos). 

Myk. BiržiSka. 304 peL 1962 m . 
DM mūsą sostines, n d. (Iš Vilniaus darbo atsiminimų). 

Myk. Biržiška. 246 psL 1962 m 
Dfl mūsą ssostlnes. III d. (Neužgijusios žaizdos). 

Viktoras. Biržiška. 312 psL 1967 m. ...-
Dsnbiškes ktusilgenUi n d. Romanas 

Petronėle Orentaite. 173 psL 1962 m. „.._ 
Devintoji pradalge. Literatūros metraštis. Rad. K. Barenas. 

392 psl. 1976 m. _ m.v. 
k.v. 

Dešimtoji pradalge. literatūros metraštis. Red. K. Barenas. 
482 psL 1980 m m.v. 

Gyventų dienų prisiminimai. Raudoname Petrapilio 
pragare 1918—1920 m. Prof. Viktoras BiržiSka 
110 psL 1980 m. - . . tn.v. 

Inteligentų stalas. Noveles. Antanas Talys. 178 psl. 1980 m. 
Kaimietiškoji psalmi. Romanas. Fe!ix Tunmemu 

189 psl. 1957 m. -
Karnavalo aikštėje. Noveles. Juozas Švaistas. 

184 psl 1972 m, 
Ketvirtoji pradalge. Literatūros metraštis. Red. K Barenas 

384 psl. 1967 m. -
Mflsų Dzūkija. Atsiminimai Jonas Miškinis. 

192 psL 1969 m. ...- — 
Klajojančios liepsnos. Pasakojimai. Jurgis Jankus. 

314 psi 1984 m. _ - -... m.v. 
k-v. 

Lietuvos Socialdemokratija. Kovoje del krašto nepr. ist 
apžvalga. Juozas Vilžinskas. 395 psL 1985 m. m.v. 

k.v. 
Milžinų rungtynes. Atsiminimai 1918—1940 

Mykolas Vaitkus. 204 psl 1972 m. 
M&fordo gatves elegijos. Jonas Aistis. 200 psL 1969 m 
Vemunas teka per Atlanta. Noveles. Vyt. Alantas. 

264 psl. 1970 m. 
Nepriklausomybe* ssolej. I d. Atsiminimai 1918—1940. 

Mykolas Vaitkus. 295 psl 1968 m 
Vaikinamieji. Politinio kalinio pasakojimas. 

Ava Saudargiene. 224 psl 1985 m. -..., m. T, 
k-v. 

Ufenkytnv «hp»ti: DRAUGAS, tftf W. CSrd 8t, 
IL 60GB9 
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POPULAR 
LITHUANIAN 
R E C I P E S 

Nauja devintoji laida 
Suredagavo 

Juzė Daužvardienė 

Šiomis dienomis,,Draugo" 
spaustuvė atspausdino devin
tą laidą šios populiarios virimo 
knygos. 

Tai geriausia dovana nau
joms žmonoms ar marčioms. 
Daugelis apdovanojo kita
taučius supažindindami juos 
su lietuvišku maistu ir virimu. 
Šios knygos susidomėjimas ir 

r pasisekimas tarp lietuvių ir 
ki tataučių visuomet buvo 
didelis. 

Kaina su persiuntimu $6.50 
Illinois gyventojai moka $6.94 
Užsakymus siųsti; 

DRAUGAS, 
4545 W. 63rd Si., 
Chicago, IL 60629 

OCEANFRONT 
Pres t ig ious Ormond B e a c h 

LOCATIOIM — Six miles north of Route 
40 in Ormond Beach on the Atlantic. 
OUALITY — A uniquely designed corv 
dominium complex with an unsurpass-
ed Standard of vvorkmanship. 
FEATURES — Private Beach (no cars) 
• Country Club Atmosphere • Large 
Pool and Sun Deck • Tennis Court 
and Shuffleboard • Complete 
Clubhouse with Svvedish Saunas • 2 
Bedroom, 2 Bath • Laundry Room in 
every Suite • Ali units are oceanfront 
end units • Underground Secured 
parking • Excellent Financing 
Available 

FAIRVVIND SHORES 
(904) 441-6444 

BUILDERS CLOUSEOUT 
PRICES START AT 

$79,900 
OPEN DAILY 10-5 

3360 Ocean Shore Blvd., 
Ormond Beach, FL 

• ^ 

BRONYS RAILA 
Tave mylėti tegalima iš tolo 

Radijo prakalbos į Lietuvą, 1983-1985. Trečiasis rinkinys 
komentarų, reportažų, pokalbių, įspūdžių ir pasisakymų, 
kuriuos autorius gyvu žodžiu yra perteikęs Lietuvos gyven
tojams Laisvės radijo, o vėliau Laisvosios Europos radijo 
bangomis. Knygoje jų tekstai spausdinami praplėsti ir yra 
sugrupuoti į šiuos skyrius: Lietuva iš tolo, Tragikoje, Aruo
das su dirsėm, Atbalsiai iš Vakarų, Sukakčių derlius, 
Pokalbiai, Kelios margos akimirkos. Pateikiama vardų 
rodyklė ir panaudotos literatūros sąrašas. Leidėjas-mece-
natas — Kostas Ramonas. Spaudė „Draugo" spaustuvė 
Chicagoje, 1986. Aplanko dailininkas — Vytautas O. Virkau. 
442 psl. Kaina su persiuntimu $9.70. Illinois gyventojai moka 
$10.30. 

Užsakymus siųsti: 
„Draugas", 4545 W. 63rd St., 
Chicago, IL 60629 

Sveikatingumo departamento atstovai svarsto priemones prieš alkoholizmą ir narkotikus TS kni-
rės St. Balzekas. D. Krueger. G. Lianel, .J. Ahraham ir dr. Richard Sherman. Alkoholiku rentrn 
direktorius. 

Užrinkant knyga* per paStą, pinigą nesiusti, užsimokėsite 
gavę sąskaitą, kartoje boa pridtta ir persiuntimo tflaadas. 
IIIIIIMIIIIIIIIinilllllHHfllllHIINIHimil1IMtlllfimiflHtlinilllllf1U1f1fH11lllTV1tlfMI1l 

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKAS 
ŽODYNAS 

Vilius Pėteraitis 
šis žodynas, apimantis daugiau kaip 30,000 žodžių, 

parinktų iš įvairių sričių ir kasdieninės kalbos, pritaikytas 
lietuviui. Išleido Lietuviškos Knygos klubas 1985, IV-ji laida. 
Kieti viršeliai. 

Kaina su persiuntimu in USA $18.90. 
Illinois gyventojai moka $20.25. 
Kaina su persiuntimu į Kanadą ir į užsienį $19.70. 
Užsakymus siųsti: 

DRAUGAS 
4545 W. 63rd Str., Chicago, IL 60629 



koji ugnis kuo ilgiausia degtų 
šiame krašte. „Kai užversime 
pirmąją vagą, tada netrukus ir 
visą pūdymą užarsime", aiš
kino Br. Nainys. 

f^emonto Pasaulio lietuvių 
centro įkūrimo diskusijas 
užbaigė Vyt Vebeliūnas, 
nurodydamas, kad „dabar, 
kada jau tiek daug nuveikta, 
mes negalime sustoti pusiau
kelėje. Negalima nuleisti ran
kų, kada sutikome tik tokias 

mažutes kliūtis". Kaupkime 
visas pastangas, kad šis cent 
ras pakiltų nuo žemės pavir
šiaus ir pradžiugintų ne tik 
optimistų, bet ir pesimistų 
nuotaikas", baigė žodį „Lito" 
vadovas. 

Lapkričio 9 d. konferencija 
buvo pravesta anglų kalba. 
Jos paskaitininkai buvo visi 
savo srities žinovai. Šias eilu
tes rašantis jos darbuose nega
lėjo dalyvauti. 

DRAUGAS, antradienis. 1986 m. lapkričio mėn. 25 d. 
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Kaimo namas Niūronyse. Iš Algimanto Kezio nuotraukų ok. Lietuvoje. 

„LITO"IR „KASOS" 
BENDRADARBIU PASITARIMAI 

Šios finansinės grupės sąskrydis įvyko 
Marco saloje, Fla., lapkričio 8-9 d. 

Jau antri metai iš eilės šioje 
puikioje vasarvietėje įvyko 
stambios lietuvių ūkinės gru
pės bendradarbių ir prijau
čiančių bei JAV ūkinio gyve
nimo analizuotojų ne eilinis 
suvažiavimas. 

Dvi dienas „Kasos" ir atski
rai „Lito" organizacijų vado
vai ir bendradarbiai nagri
nėjo abiejų organizacijų 
nuveiktus darbus, ieškodami 
būdų ir naujų kelių, kaip priar
tėti prie kitų lietuviškos kil
mės amerikiečių, kad ir pasta
rieji „Lito" ir „Kasos" gretose 
galėtų kelti šio krašto ūkinį 
gyvenimą. Kiekviena ūkinė-
bankinė organizacija tik tada 
galės pasidžiaugti sėkmingu 
augimu, kai į jos taupytojų 
eiles įsijungs kuo didesnis 
narių skaičius. 

Šis ūkinis simpoziumas bu
vo padalintas j dvi dalis. Pir
moje — dalyvavo tik „Kasos" 
bendradarbiai ir svečiai — 
klausytojai. „Kasos" vadovų 
vardu Alksninis skatino šios 
oraganizacijos vadovus — 
bendradarbius, išsiskirsčiu
sius plačioje Amerikoje, jog jie 
dėtų visas pastangas, kad į 
„Kasos" taupytojų eiles įstotų 
kuo daugiausia naujų narių. 
Ypatingas dėmesys buvo skir
tas Chicagos skyriui, kad jo 
vadovai surastų naujas idė
jas, kad į šį skyrių įstotų kuo 
daugiau taupytojų. 

„Lito" narių 
rūpesčiai 

Prof. Rimas Vaičaitis, dės
tąs. Columbia universitete, ati
darė „Lito" paskaitų ciklą ir jų 
diskusijas. įžanginiame žody
je profesorius pasidžiaugė 
tokiu gausiu dalyvių skaičiu
mi, prisimindamas, kad šis 
simpoziumas jau esąs antras 
šioje pat vietovėje. 

Jo pakviestas tarti sveikini
mo žodį „Lito" ūkinės-banki-
nės b-vės direktorius Vytau
t a s Vebe l iūnas s k a t i n o 
suvažiavimo dalyvius ne tik 
pasisemti šiek tiek žinių iš čia 
susirinkusių šios srities žino
vų, bet taip pat pasidžiaugti 
puikiu pajūriu ir nuostabiu 
oru, palikus gana vėsias vieto
ves JAV šiaurėje. „Cia susirin
kusieji yra tikrai nusipelnę 
keletos dienų poilsio Marco 
salos paplūdymiuose, nes 
grįžus į namus ir vėl visų lau
kia sunkus darbas ir šaltokos 
dienos", kalbėjo „Lito" vado
vas. 

Lietuvos garbės konsulas V. 
Kleiza, atvykęs į šį suvažiavi
mą iš šaltokos Chicagos, kiek 
leido laikas, gana plačiai 
supažindino simpoziumo daly
vius su konsulų veikla šio 
krašto vyriausybės nusta
tytos veiklos ribose. 

Konsulas V. Kleiza nurodė, 
kad „garbės konsulai neturi 
teisės išduoti Lietuvos respub
likos pasų. Šiuos pasus tega-

BR. AUŠROTAS 

Ii išduoti vienintelis nepri
klausomos Lietuvos skirtas 
generalinis konsulas Anicetas 
Simutis New Yorke. 

Konsulas savo trumpame, 
bet išsamiame žodyje atsklei
dė savo „veiklos paslaptis", 
leidžiančias Lietuvos pilie
čiams sutvarkyti kai kuriuos 
teisinius reikalus. 

Po konsulo kalbėjusi prof. 
dr. E. V* mienė, dėstanti Yale 
universiv-te, New Haven mies
te, Connecticut valstijoje. J i 
stengėsi supažindinti klausy
tojus su šių dienų amerikiečių 
bendrovių p a s t a n g o m i s 
neatsilikti nuo pirmyn sku
bančių, konkuruojančių varžo
vų, kad jos neužšaltų esamoje 
būklėje. „Visos pažangios 
ūkinės b-vės stengiasi savo 
veikloje pritaikyti modernią 
techniką, kad neatsiliktų nuo 
varžovų kunkuliuojančioje 
gyvenimo jūroje", aiškino 
prelegentė. 

Gaila, kad paskaitininke 
neužbaigė savo įdomios 
paskaitos, kaip ji pati daly
v i a m s p r i s i p a ž i n o , kad 
„kažkur pražuvo net keli 
užrašų lapai". 

Po pietų pertraukos ilga
metis ,Lito' veteranas Br. Auš
rotas trumpoje paskaitoje 
supažindino dalyvius su ,Lito' 
b-vės steigėju Vyt. Vebeliūnu. 
Jau nuo 1963 m. V. Vebeliūną 
ir Br. Aušrotą riša artimi — 
draugiški santykiai. Br. Auš
rotas yra buvęs vienas iš pir
mųjų ,Lito' finansinių rėmėjų 
ir tokiu pasilikęs ligi šių dienų. 
Žinoma, V. Vebeliūno gyve
nimo kelias nebuvo rožėmis 
klotas, kol buvo pasiektos 
dabartinės finansinės aukš
tumos, aiškino paskaitinin
kas. 

Tačiau įdomiausioji šios 
dienos paskaitų dalis buvo 
skirta Lemonte „Pasaulio 
lietuvių kultūriniam — ūki
niam centrui įsteigti". Prog
ramos vedėjas kalbėtoju 
pakvietė architektą A. Kerelį 
iš Chicagos supažindinti daly
vius su jo paruoštu archi
tektūriniu projektu Lemonte. 
Architekto paruoštasis projek
tas tikrai įspūdingas ir tokios 

apimties, kokios lietuviai dar 
niekada nemėgino turėti šia
me krašte, net ir pašonėje 
esančioje Chicagoje — lietu
vių sostinėje. 

Po architekto kalbėjo advo
katas R. Domanskis, atsto
vaująs J O Ross and Hardies 
advokatų b-vę. Domanskis 
nurodė, kad projektui pajudėti 
j priekį kliudo Lemonto mies
to vieno nario užsispyrimas 
neleisti „sve t imša l iams" 
sukliudyti to miestelio ramaus 
gyvenimo. „Tikimasi, kad 
1987 m. balandį įvykus nau
jiems miesto tarybos narių 
rinkimams, projekto prieši
ninkai nebus išrinkti ir tada, 
gavus visus leidimus, projekto 
įgyvendinimo darbai galės 
pajudėti sparčiu žingsniu į 
priekį", aiškino advokatas. 
Advokato nuomone, didžioji 
miestelio gyventojų dalis pri
taria tokio plataus projekto 
įgyvendinimui, kuris įlietų 
šviežio kraujo į miesto gyve
nimo apytaką. 

PLB pirm. pavaduotojas prof. 
dr. Tomas Remeikis klausyto
jams paaiškino, kad, įvyk
džius visus darbus ir įkūrus 
tokį Pasaulio lietuvių centrą, 
jo išlaikymas kristų ant ten 
įsikūrusių tautiečių. Jų gali 
būti ne tiek daug, kad jie suge
bėtų pakelti gana sunkią to
kio centro išlaikymo naštą, 
kuri galinti siekti net 20,000 
dol. kiekvieną mėnesį. „Ar bus 
galima nuteikti Marquette 
Parko gyventojus keltis į nau

ją centrą? Čia gali rastis 
lietuviško atkaklumo, mūsų 
tautinio charakterio bruožų, į 
kurį gali atsimušti geriausios 
iniciatorių pastangos". 

Apie lėšų sutelkimo gali
mybes kalbėjo Br. Nainys, 
..Pasaulio Lietuvio" redakto
rius. Br. Nainys, pasirem
damas esama lietuviško gy
venimo statistika, mėgino 
įrodyti, kad į naujai kuriamą 
lietuvių centrą persikels 
pakankamas skaičius mūsų 
tautiečių, kurie sudarys šio 
centro nugarkaulį. Br. Nainio 
nuomone tokio centro stei
gimas ne tik pageidautinas, 
nors gal ir kiek pavėluotas, bet 
jis yra būtinas, kad lietuvis-

Dail. 
A.tA. 

ROMUI VIESULUI 
mirus Romoje, nuoširdžiausią užuojautą reiškiame 
žmonai JŪRATEI GAILIUŠYTEI, vaikams, tėvams 
A. ir L. GAILIUŠIAMS, sesutei MARYTEI ir kitiems 
giminėms. 

Dr. R. Karka su šeima 1 
Jonas ir Marija Karkai 

Toronto, Canada 

A.tA. 
Gustavas Rėklaitis 

Gyveno Willow Springs, Illinois. 
Staiga mirė 1986 m. lapkričio 24 d. ryte, sulaukęs 86 m. 

amžiaus. 
Gimė Lietuvoje. Jurbarke. 
Prsiliko dideliame nuliūdime žmona Natalija; 2 

duktei>s: Lydia Šoliūnienė, vyras Vladas, Mėta Gabalienė, 
vyras Juozas; o anūkai: Tomas. Petras Irena, Renata, Lore
ta Lescelius. vjras Kevin ir sūnus Nathan. Ramunė Brand. 
vyras Reiner ir dukra Ingrida; brolis Jonas, jo sūnus su 
žmona ir kiti giminės Lietuvoje ir Vokietijoje. 

Kūnas pašarvotas Vasaitis-Butkus, 1446 S. 50 Ave.. 
Cicero, koplyčioje, antradienį, kapkričio 25 d. nuo 2-9 v.v. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, laipkričio 26 d. Iš 
koplyčios 9 vai. ryto bus atlydėtas j Ziono Liuteronų. 9(KH) S. 
Menard Ave., Oak Lawn, parapijos bažny6ą, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Tautines lietuvių kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę žmona ir dukros . 
Laidotuvių direkt. Sally Butkus. Tel. 652-1003. 

Su prisikėlimo viltimi prisimename mūsų draugą 

A.tA. 
RIMĄ GRAŽULI 

ir giliai užjaučiame mums artimas NIJOLĘ. LIDIJĄ 
ir VILIJĄ, tėvus ir kitus artimuosius. 

Teresė ir Jonas Bogutos su 
Vilija ir Kovu 

Danutė ir Algis Liaugaudai su 
~ - .•*- • • Kristina ir Tomu 

Jūratė ir Algis Norvilai su 
Aru. Venta, Kovu ir Darium 

Laima ir Jonas Šalčiai su 
Paulium. Ingrida ir Terese 

A.tA. 
RIMUI GRAŽULIUI 

mirus, nuoširdižai užjaučiame tėvelius MARIJĄ ir 
BALĮ, žmoną NIJOLĘ ir dukreles. 

Saliomėja ir Albinas Grigaičiai 
Sofija ir Adolfas Vasiuliai 

A.tA. 
RIMUI GRAŽULIUI 

per anksti iškeliavus į amžinybę, jo tėvelius MARIJĄ 
ir BALI GRAŽULIUS, žmoną NIJOLĘ IR DUKRELES 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime. 

Marija Milerienė 
Jonas ir Genė Stasiai 

A.tA. 
JUOZUI RAUDŽIUI 

palikus šį pasaulį, jo žmonai STELLAI, seseriai BRO
NEI STRAVINSKIENEI, broliui VYTUI bei jų šei
moms reiškiame giliausią užuojautą. 

VaiČekoniai ir Žilevičiai 

Mielam krikšto tėvui STASIUI BALČIŪNUI ir jo sū
nui REMIGIJUI, netekusiems brangios 

A.tA. STASĖS 
nuoširdžiai užjaudu. 

Jos krikšto dukra 
Elytė Brazdžionytė- Weliczko 

Chicaga 

A.tA. 
Juozas-Justinas Samusis 

Gyveno Hamiltone. Ontario, Canada. Mirė Šv Juozapo 
ligoninėje, Hamiltone. 19?>6 m. spalio mėn. 21 d., sulaukęs 75 
metų amžiaus. 

Gimė Iietuvoje. Šedeikonių kaime, Pušaloto valsč., 
Panevėžio apskr. 

Pasiliko dideliame nuliūdime seserys: Ona Karaliūnienė 
— Toronte. Canada; Katryna Druceikienė. Morta Majaus-
kienė su šeimomis — I .ietuvoje ir brolis dr. Stasys P. Samusis 
— Chicagoje: Jurgio ir Juozo Barisų šeimų: pusbroliai ir 
pusseserės su šeimomis ir kiti giminės bei artimieji Lietuvoje 
ir svetur. 

Kūnas buvo pašarvotas Tumer & Porter koplyčioje. 436 
Roncesvalles Ave, Toronte. laidotuvės buvo spalio mėn. 24 d. 
Iš koplyčios 10 vai. ryto atlydėtas į Prisikėlimo parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyko gedulingos šv. Mišios už velionio 
sielą. Šv. Mišias atnašavo: buvęs Hamiltono klebonas prela
tas Juozas Tadarauskas, Toronto klebonas tėv. Augustinas 
Simanavičius, OKM ir Mississauga klebonas kun. Jonas 
Staškus. Po pamaldų buvo nulydėtas į Šv. Jono lietuvių kapi
nes, Mississauga, Ontario, Canada. 

Liūdintys: brol is , seserys ir kiti giminės. 

P A D Ė K A 
A.tA. 

ČESLOVAS BUTNIS 
... j t e s m g g s a r - B-tms mi* "* 

Širdingai dėkojame visiems, kurie suteikė velioniui 
paskutin, patarnavimą. Dėkojame kun. V. Andriuškai u 
fef O n T 8 r " 1 " ? 8 , r m a , d r*S fc"2"*** '« S S S solist e Onute, Jameikunei už gražų giedojimą pamaldų metu 
Nuoširdžiai dėkojame aukojusiems šv. Mišias a t s i u n t u s 
gėles ir karsto nešėjams. 

Nulūde: žmona Rūta. duktė I ^na . seserų ir brolio 
še imos , pusbroliu ir pusseserių šeimos. 

GAIDAS-DAIMID 
E U D E I K I S 

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
PATARNAUJA IR CHICAGOS PRIEMIESČIUOSE 

4330-34 S. California Avenue 
Telefonai — 523-0440 ir 523-9852 
4605-07 South Hermitage Avenue 

Te le fonas - 927-1741-1 
4348 S. Cal ifornia Avenue 

Telefonas - 523-0440 

P E T K U S 

MARQUETTE FUNERAL HOME 
TĖVAS IR SUNŪS 

2 5 3 3 West 71 St„ Chicago 
Telefonas - 476-2345 

1410 So. 50th Av., Cicero 
Telefonas - 863-2108 

STEPONAS C. LACK ir SŪNŪS 
LACKAWICZ 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
2424 West 69th Street — Tel. RE 7-1213 

11028 S o u t h w e s t Hwy., Palos Hil ls , Illinois 
Tel . - 974-4410 

V A S A I T I S - B U T K U S 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

1446 South 50th Avenue 
Cicero, Illinois 

Telefonas - 652-1003 



DRAUGAS, antradienis. 1986 m. I»pkri6ari»*n. 25 d. 
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x Ateinant i ke tv i r t ad i e 
nį, lapkričio 27 d., yra Padė
kos diena. „Draugas" tą die
ną neišeis. Redakcija, adminis
tracija ir spaustuvė ketvir
tadienį visą dieną nedirbs. 
.,Draugas" išeis penktadienį, 
lapkričio 2b d., kaip papras
tomis dienomis. 

x Adv. Povi las 2umbak i s 
kalbės apie OSI veiklos būdus 
Ilhnois Pavergtų tautų tary
bos visuotiniame susirinkime 
šį vakarą, lapkričio 25 d. 7:30 
v.v. Latvių centre, 4146 N. Els-
ton. Chicagoje. Visi, palai
kantys pavergtų tautų laisvės 
troškimą, kviečiami ats i 
lankyti. Pavergtų tautų tary
bos valdyboje aktyviai reiš
kiasi ir lietuviai pirmininkas 
K. Oksas, metinio minėjimo 
pirmininkė Matilda Marcin
kienė, narystės pirmininkė Bi
rutė Vindašienė. 

x Ant ro Kaimo ak to r i a i 
Eugenijus Butėnas, Vida Gil-
vydienė, Edvardas Tuskenis ir 
Arvydas Vaitkus skaitys Vin
co Krėvės apsakymus valan
dėlėje „Autoriai ir knygos" 
sekmadienį, lapkričio 30 d., 
Sophie Barčus šeimos lietu
viškoje radijo programoje 
(banga 1450 A.M.). Pradžia 
7:30 vai. ryto. 

x Don Varno pos to pagel-
binis moterų vienetas minės 
40 metų sukaktį sekmadienį, 
lapkričio 30 d., 2 vai. p.p. 
Fields restorane, 104 ir Cicero 
Ave. Ta proga bus atitin
kamai pagerbtos pirmosios šio 
vieneto steigėjos. Šiam paren
gimui vadovauja Valerija 
Stanaitis, o jos pagelbininkės 
yra Jean Pargauskas ir Rita 
Radcliff. 

x N o r m a n B u r s t e i n , 
moteriškų ir naujausių madų 
kailių prekybininkas kuris 
daugelį metų yra Jaunimo 
centro rėmėjas ir kiekvienais 
metais su žmona Sofija daly
vauja tradicinėje metinėje 
vakarienėje, šiais metais taip 
pat paskyrė vertingą dovaną, 
kuri atiteks vienam iš vaka
rienės dalyvių traukimo būdu 
gruodžio 7 d. Jaunimo centro 
didžiojoje salėje. 

x P a š t o v i r š i n i n k a s 
F r a n k C. Goldie, prašo pra
nešti, kad ketvir tadienį , 
lapkričio 27 d., dėl Padėkos 
dienos šventės paštas nedirbs 
ir laiškai bei laikraščiai nebus 
pašto tarnautojų išnešiojami. 
Laiškai bus išimami iš pašto 

dėžučių tik vieną kartą; bus 
išnešiojami specialūs laiškai. 

x J o n a s Balskus, Chi-
cago. 111.. Bronė Balčiūnas, 
Bohvar, Oh., Walter Jocas, 
Riviera Beach, Fla., An-
n a s B a j e r č i u s , M i a m i 
Beach. Fla.. Liuda Rauba-Rau-
bienė, Grand Rapids, Mich., 
Birutė Kazinskas, Chicago, 
111., atsiuntė po 20 dol. „Drau
go" apsigynimo fondui. Labai 
dėkojame. 

x Marquet te de l ika tesų 
naujoji savininkė Daiva malo
niai kviečia apsilankyti savo 
maisto prekybos krautuvėje. 
Rasite skaniausią ir šviežiau
sią lietuvišką maistą, tortus ir 
įvairias prekes. Kalėdų šven
tėms priimami užsakymai. 
Prašau skambinti Marąuette 
delikatesų krautuvėn tel. 776-
2717 arba užsukite 2553 W. 71 
Street. 

(sk.) 
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x Ak t . V i t a l b ž u k a a s k a s 
ateinant) penktadienį, lapkri
čio 28 d., 7:30 va i vak. Jau
nimo centre a t iką naąjai 
paruostą huntt iktane prog
ramą. Tą patj »aka#ą Chica-
gos teatras „Vaidilute", reži
suojant Marijai Smilgaitei, 
suvaidins L. Ridiio vieno 
veiksmo komediją „Uošvė į 
namus — tyloa nebebus". VII 
Teatro festivali* Mietai jau
nami Gifts InfatiiilitiiBl par
duotuvėje. 

I u 
x Mūsų O p e r « t la imin

gieji šiais metai* yra Mal
vina Jonikienė' i i Lemonto. 
111., laimėjo 1,000 i do l Vy
tautas Gečas i i /Jicero 500 
do l . . T a š k a s S t a t a s i i 

x Renginyje, kuriame bus 
pagerbti mirusieji L. F. bičiu
liai gruodžio 6 d. 6 v.v. Jėzuitų 
koplyčioje, pamokslą pasakys 
kun. Vytautas Bagdana-
vičius, o po to Jaunimo centro 
kavinėje bus akademija, kurio
je specialią invokaciją sukal
bės kun. Jonas Borevičius. 

x Antano Vaičiulaičio 
naujas novelių ir apsa
kymų r inkinys „Vidurnak
tis prie Šeimenos" baigiamas 
spausdinti „Draugo" spaus
tuvėje. Knygą leidžia Ateities 
literatūros fondas. Rinkinyje 
sutelkta pati naujausia šio 
žanro rašytojo kūryba, iš viso 
15 gabalų. 

x VII Tea t ro fest ivalio 
vertinimo komisiją sudaro šie 

Chicagos 250 iolĮ Vytautas asmenys: Dalia Sruogaitė-By-
Šv. Kazimiero vienuolijos rėmėjų metinėje šventėje. Vyčių choras, F. Strolia, kun. S. Gaudąs. 
M. Rudienė, vysk. V. Brizgys, A. Rudis ir ses. Marilyn. 

Radžius iš Chicago* 150 dol., 
kuriuos tuoj perdav* Operai, ir 
Juozas Skeivys ii Chicagos 
100 dol. Visi šie laimingieji 
buvo išrinkti operos baliuje 
praeitą šeštadieni Tautinių 
namų salėje. y 

x Sol . M a r g a r e t * i r Vac
lovas Momkai ad i |u meninę 
programą JaunilBD centro 
tradicinėje me t ine i šventėje 
— vakarienėje gruddžio 7 d., 
sekmadieni, 4 v. pM Jaunimo 

laitienė, Mykolas Drunga, 
Česlovas Grincevičius, Vin
cas Lukas, Adolfas Markelis. 
Teatro festivalis rengiamas 
lapkričio 28-30 d. Jaunimo 
centre. 

> 

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE 
BR. RAILOS KNYGOS 

SUTIKTUVĖS 
Pasižymi žodingumu, tei
giamu tonu, gausiais faktais, 
politine nuovoka, skaudžia iro
nija, sarkazmo strėlėm ir 
aukštaitišku nuoširdumu. Toli
mos praeities Lietuvos istorija 
yra iškraipoma, o mes čia 
nutylim. Žodis yra dviašme
nis: lyg aštrus kalavijas ir 

c^nTro^Sžioioie t & r " \ w " m a n t a s i r V - B u b l i a i > Bloom- £ a u j a j 0 i a n d a Kerelienė. Į apsigynimo skydas. Laisvas 
^ field ul8> M l c h - t » P P 3 1 šias iškilmes buvo atvykęs iš 

x Dr. J u r g i s Gimbutas , Lapkričio 16 d. Tautiniuose 
Arlmgton, Mass., „Draugo" n a m u o s e buvo Bronio Railos 
apsigynimo fondui atsiuntė 20 k n y g 0 8 „Tave mylėt tegalima 
dol. auką. Anelė Knežienas, ig t o l o » 8Utįktuvės. Popietę 
New Britain, Ct. — 15 dol. Ele- no6ė Uet Moterų fed. Chica-
na Zelba, Chicago, 111., Algi- g o s kiUDas, kuriam pirminin-

mene kviečiama dalyvauti 
gauna 

centre būstinėje 
atsiuntė po 15 dol. aukų. iliemi gaunatei ] Aiunimo N u o š i r d u 8 a č i Q . 

stmeje.f ; 

x Lore t to l igoninė atidarė 
vaikų skyrių ketvirtojo aukšto 
vakartį pusėje. Siame skyriu
je bus 12 lovų. Priimstm vai
kai iki 15 metų amtia^L Ligo
ninės kapelionas pa*Wntino 
šį skyrių. I 

x S t e p o n a s i r Valfentina 
Minka i , So. Boston, tMass., 
mūsų artimi bendradarbiai, 
„Draugo" apsigynimo i fondui 
atsiuntė 100 dol. auka, i palin
kėjo kuo greičiau išteisti iš vi
sų bėdų. Nuoš i rdus a C i ū -

x A- P o š k u s , Miseissauga, 
Ont., Kanada, papildėLDrau-
go" apsigynimo fondą*25 dol. 
įnašu su prierašu: {linkiu 
viso geriausio, o kad < „Drau

gas" gyvuotų i» toliau*. Nuo
širdus ačiū už viską. 

x Marija Dūda, Baltimore, 

Los Angeles ir pats knygos 
autorius su žmona. Popietę 
pradėjo pirm. J. Kerelienė, 

x Akt. A l g i m a n t a s ir M. pasveikino susirinkusius, pasi-
Dikiniai, Fairfield Glade, d ž i a u g ė ? k a d s v ečiai iš toli-
TN., Algirdas Čepulis, Phila- m u j ų y ^ a j ^ nepabūgo mūsų 
delphia, Pa., Jean Valūnas, g a l t o o r o i r a t Vyko ir kad 

Petersburg, Fla., Paul raalonu sutikti naują ir įdo-St 
Vyšnia, North Bay, Kanada, m i ą viešnią-knygą ir ją pasi-
Anna Tamolonis, Chicago, kvįestį j raūsų n a m U s . 
III., Antanina Puškorius, Cle- T o l i a u p r o g r a m ą vedė kul-
veland, Oh., kiekvienas tįjimų renginių vicepirminin-
„Draugo" apsigynimo fondui k ė M Macevičienė. Inž. Br. 
atsiuntė po 10 dol. aukų. Po 5 NaįnyS buvo pakviestas supa-
dol. — Henry Bokas, Sun City, ž m din t i autorių ir knygą iš 
Az., Jonas Zotautas , N. visuomeninio taško. Br. Nai-
Redington Beach, Fla., Anna 
Krischunas, Indian Head 
Park, 111. Visiems tariame 
ačiū. 

x Aleksandra Gyl ienė, 
Olympia, Wa., mūsų garbės 
prenumeratorė ir nuoširdi 
„Draugo" rėmėja, pratęsė 
„Draugo" prenumeratą su 
visa Šimtine ir su prierašu: 
„Linkiu ištikimam draugui 

Md., „Draugo" apsigynimo s t įp r įos kantrybės sunkų dar-
fondui atsiuntė 47 dol. B. ir K. b ą dirbant". A. Gylienę ir to-
M ark ai, Melrose Park, 111., 
atsiuntė tam pačiam reikalui 
35 dol. auką. Nuoširdus ačiū. m 

x J o n a s Paltukfeft, Vladas 
Paalksnis, Magdalena Kudir
ka. Henrikas Spingys, visi iš 
Chicagos, 111., „Draugo" apsi
gynimo fondui atsiuntė po 10 
dol aukų. Marijohaa' Naru
ševičius, PatersonjN.JU Tere
sė Landsbergiene , fUpper 
Marlboro, Md., a ts iū t i* po 5 
dol. aukų Visiemsačft . 

x . . D r a u g o " aps igyn imo 
fondui atsiuntė po 20 dol. 
aukų: kun. Vaclovas Katars-
kis. Dayton, Ok., Vytautas 
Volertas, Delran, N.J., Peter 
Juška, Honokus, NJ„ Kęstutis 
ir Kunigunda Kodačiai, Surf-
side, Fla., Juozas Plečkaitis, 
Racine, Wisc., Elena Gabrus, 
Chicago, 111., Ignas Ruginis, 
Cicero, 111., Vyia t taa Stas-
k a u s k a s , RockŠrrd, 111. 
Visiems tariame % nuoširdų 
ačiū. i 1 '•• 

; 
x įva i r i o s s k i n t a s ir sodin

tos gėlės Padėkos (ienos pro
gai. Vežame j priemiesčius 
Skambinkite Baltkj Blassoms, 
2451 W. 69 St., tel.1434-2036. 

(sk.) 
J 

x Naujai j s i s fe i fe i o r 
k e s t r a s ž a r a , ksrj sudaro 
buvusieji Neo-Iimtinl*, orkes
tro nsrisi: Zigmas Mikužis. 
Robertas Jokubsssksa. J im 
Valentine ir nsajas narys 
Audriui Polikaltfc, i priima 
užsakymus groti vsibirėms, 
šokiams ir baliam* rJoo 1987 
m. sausio 1 d. Iafcfrmacijai 
skambinti 436-07#a 

(tk.) 

liau laikome garbės sąraše, o 
už nuolatinę paramą ir linkė
jimus tariame nuoširdų ačiū. 

x Visi kviečiami daly
vaut i VII Teatro festivalyje. 

nio teigimu, knyga yra anti-
tarybiška, bet čia nieko naujo, 
nes tokie esam ir mes, kurie 
pasisakom už laisvą ir nepri
klausomą Lietuvą. Visos Br. 
Railos knygos yra parašytos 
vaizdžiai, patraukliai, spal
vingu stilium, nors jose yra 
labai daug pasikartojimų, 
kurių neįmanoma išvengti 
norint atsakyti į tuos pačius 
sovietinius kartojimus. Kny
goje „Tave mylėt tegalima iš 
tolo" rodomas pašalinių jėgų 
pakeistas ir vis dar tebekei-
čiamas fizinis Lietuvos vaiz
das, kurį vienaip supranta 
okupantas ir jo sėbrai, kitaip 
išeivija. Ir taip pat pakeistas 
ir tebekeičiamas Lietuvos poli-

kuris rengiamas lapkrčio 28-30 t , n i s« kultūrinis, socialinis ir 
d. Jaunimo centre, Chicagoje. religinis gyvenimas. Knyga 

Penktadienį , lapkričio 28 pasižymi temų įvairumu ir 
d. 7:30 v.v. akt. Vitalis 
Žukauskas — „Vieno žmogaus 
teatras" atliks humoristinę 
programą. Chicagos teatras 
„Vaidilutė", režisuojant Mari
jai Smilgaitei, suvaidins L. 
Ridiio komediją „Uošvė į na
mus — tylos nebebus". 

Šeštadienį , lapkričio 29 d. 
2 vai. p.p. Hamilton teatras 
„Aukuras" stato Kazio Inčiū-
ros pasaką „Eglė žalčių kara
l ienė". Režisuoja Elena 
Daugu vietytė-Kudabienė 

svarstomų dalykų esme. Sky 
riuje „Aruodas su dirsėmis" 
vaizdžiai iškeliamas trylika-
tomės Lietuviškosios Tary
binės Enciklopedijos labai ten-
d e n c i n g a s t i k r o v ė s 
iškraipymas. Br. Raila savo 
paskutinėje knygoje kalba ir 
apie Jaltos konferenciją, Hel
sinkio aktą ir apie išeivijos 
kultūrinę veiklą, teatrą, Antrą 
kaimą, leidimus ir daug kitų 
gyvenimo reiškinių. Knyga 
yra baigiama mintimi, kad už 

Šeštadienį , lapkričio 29 d. s a v o . visokeriopą egzistenciją 
kovoja pati tauta, ir tik pačios 
tautos ryžtas gali išvesti ją į 
laisvę ir šviesesnį rytojų, bai
gė savo žodį Br. Nainys. 

N. Jankutė-Užubal ienė 
pažiūrėjo į Br. Railos knygą 
rašytojos akimis ir supažin-

8 v.v. Toronto teatras „Ait
varas" stato Anatolijaus Kai
rio komediją „Sidabrinė die
n a " . Režisuoja A l d o n a 
f )argytė-By szkie wicz. 

Sekmadienį , lapkričio 30 d. 
2 vai. p.p. Los Angeles dra-

žodis turi magišką jėgą 
sujungti praeitį ir ateitį ir tap
ti vergijos priešu. Knyga bai
giama B. Brazdžionio eilėraš
čio ketureiliu: „Mylėsi Lietuvą 
iš tolo"... Mylėdami Lietuvą iš 
tolo, gal išmoksim ir vieni 
kitus daugiau pamilti. Baig
dama N. Užubalienė siūlė šią 
knygą būtinai įtraukti į aukš-
t e s n i o s i o s l i t u a n i s t i n ė s 
mokyklos ir instituto skai
tinius. Tuo būdu ir mūsų jau
nimas susipažintų su tikrove 
ir geriau pažintų komunizmo 
melą. 

Ištraukas iš knygos skaitė 
Alvyda Baukutė, kuri savo 
gražiu balsu, aiškia tarsena 
ir taisyklingu kirčiavimu 
visiems susirinkusiems paliko 
labai malonų įspūdį. Trumpai 
kalbėjo knygos mecenatas 
Kostas Ramonas. M. Mace
vičienė, padėkojusi visiems 
kalbėtojams, pakvietė ir patį 
autorių tarti keletą žodžių. Br. 
Raila paminėjo, kad radijo 
žurnalizmo darbe dirba ne jis 
vienas, bet yra nemažas būrys 
talkininkų, Ir paruošti vieną o 
min. prakalbą į Lietuvą, parei
kalauja daug laiko ir nemažai 
rankų. Yra ir daugiau kalban
čių radijo bangomis į Lietuvą, 
bet kiti savo prakalbų neiš
spausdino. Taip pat pažy
mėjo, kad jo knyga jau antrą 
kartą sutinkama toje pačioje 
vietoje, t.y. Tautiniuose 
namuose, ir išreiškė viltį, kad 
gal teks susitikti ir dar kartą 
čia pat, pasitinkant trečią 
prakalbų į Lietuvą knygą. 
Užsklandai perdavė vieną iš 
savo prakalbų įkalbėtą į 
juostelę. 

Baigdama šią popietę, J. 
Kerelienė padėkojo prog
ramos dalyviams, garbės sve
čiams Railams ir apsilankiu
siems ir pakvietė apžiūrėti ir 
įsigyti Br. Railos ankstyves
nes ir naujausią knygas, 
kurias čia pat pardavinėjo 
valdybos narė F. Braunienė. 
Iždininkė A. Paškienė, kaip ir 
pridera, bandė suvesti sąskai
tas. Vaišėmis rūpinosi M. 
Macevičienė, J. Janulevičienė 
(kuri ir vyną pardavinėjo), Gr. 

Vaičaitienė ir S. Burokienė, 
svečius priiminėjo valdybos 
sekretorė S. Kerelytė. Laikas 
praėjo labai maloniai ir Liet 
Mot. fed. Chicagos klubo 
valdyba numato artimoj atei
ty suruošti dar vieną panašią 
popietę. 

Al. Likanderienė 

„GRANDIES" 
KONCERTAS 

Chicagos jaunimo tautinių 
šokių ansamblis „Grandis" — 
lapkričio 22 d. Jaunimo centre 
turėjo savo koncertą. „Gran
dis" veikia jau 22 metus. Per 
jos eiles praėjo gal apie 700 
šokėjų. Visą laiką „Grandies" 
ansambliui vadovauja L Smie-
Hauskienė. 

Renginį pradėjo . Jasai
tienė, pakviesdamu kun. A. 
Saulaitį sukalbėti maldą. Jis 
visus religinei ir tautinei min
čiai nuteikė paskaitydamas iš
traukų Lietuvos vyskupų laiš
ko apie sąmoningo tikėjimo 
metus. Vakarienė buvo gausi 
ir skoningai paruošta. 

Šokių programą pradedant, 
A. Jasai ty tė , lietuvišku 
šeimininkės kostiumu apsi
rengusi patriotiniu žodžiu 
padarė įvadą. Tautinius šo
kius atliko 66 šokėjai, pasis
kirstę į tris grupes, vyresnių, 
vidutinių ir jaunių. „Gran
dies" šokėjos ir šokėjai mar
gaspalviais tautiniais kos
tiumais, žaviai atrodė. 

Pašoko įvairumu džiugi
nančius trylika šokių. Čia bu
vo šiaudinėlė, malūnas, klum
pakojis, žiogeliai, abrūsėlis, 
gyvataras, landytinis, jonke
lis, mikita. Per girią girelę, 
Piršlio aplinkinis, ūsaunykas, 
aštuonytis. „Grandies" šokė
jai parodė daug rūpestingo 
pasiruošimo, sugebėjimo 
grakščiai perteikti gausias 
tautinių šokių figūras. Buvo 
jaučiamas jaunimo nuoširdus 
įsijautimas į tautinio šokio 
meną, o mokytojos I. Smie-
liauskienės, talkinant jos duk
teriai Violetai, didelis suge
bėjimas dirbti su jaunimu 
tautinio šokio meno srity. 
Šokėjams muzikinę palydą 
akordeonr ir savotiškais 
v a r g o n a i s ( syn thes ize r ) 
sudarė Audrius ir Darius Poli-
kaičiai. 

Buvo gausu publikos, pato
giai susodintos prie gyvomis 
gėlėmis papuoštų stalų. 
Didelis procentas jaunimo. 
Buvo ir Lietuvos atstovas St. 

mos sambūris stato Vinco d i n o visuomenę su knyga iŠ 
Mykolaičio-Putino dramą literatūrinės pusės. Br. Raila 
„Valdovas". Režisuoja Petras 
Maželis. 

Sekmadienį , lapkričio 30 d. 
6 v.v. Žymenų įteikimo iškil
mių pokylis. Meninę dalį atlie
ka „Antras kaimas". 

Bilietai gaunami Gifts In
ternational parduotuvėje. 
2=>01 W. 71 Street. Tel. 471-
1424. Spektakliuose daly
vavimo auka 5, 6. 7, 8 dol. 
Dalyvavimas pokylyje. įskai
tant vakarienę, 10 dol. Spek
taklių dienomis bilietų bus 
galima įsigyti Jaunimo centro 
kasoje. 

(pr.) 

knygą pradeda poezija. Poezi
ja ir politika turi daug panašu
mo. Įsitikinimo jėga, kuri jau
čiasi Br. Railos raštuose, 
patraukia ir skaitytoją. Br. 
Railos įsitikinimus apibrėžti 
tinka kun. J . Popeliučkos, 
KGB žiauriai nukankinto, žo
džiai: „Saugokim dvasios lais
vę ir nebijokim baimės". Užtai 
ir Br. Raila kalba laisvės te
mom. I^aisvė galvoti, rašyti, 
sakyti tiesą, Laisvė mylėti 
savo tautą ir trokšti jai gero. 
Laisvė melą pavadinti melu. 
Tokiom temom Br. Raila kal
ba j Lietuvą radijo bangomis. 

Poetas Kazys Bradūnas kalba Balzeko Lietuviu kultūros muziejuje su 
Aljrimantu Keziu prieS jo fotografijų parodą. 

IS ARTI IR TOLJT 
J . A. V A L S T Y B Ė S E 

— Vysk. P a u l i u s Ba l t a 
kis, kun. Kazimieras Puge-
vičius ir Jonas Kavaliūnas 
lapkričio 17 d. išvyko į Romą 
pasitarti su Romoje esančiu 
komitetu dėl Lietuvos krikšto 
600 metų sukakties minėjimo. 
Minėjimas bus ateinančių 
metų birželio 28 d. 

- „ D a r b i n i n k o " l a ik 
raščio metinis koncertas 
numatytas ateinančių metų 
kovo 21 d. Programai j au 
dabar yra pakviestas Los 
Angeles vyrų kvartetas, kuris 
yra pasižymėjęs ne tik Ameri
koje, bet ir Australijoje. 

- Da i l . Ni jolė N e d d a Ma-
celytė su savo menu pasirodė 
Keckscher muziejuje Long 
Island, N.Y. Šiuo metu jos me
nas išstatytas Del Bello galeri
joje Toronte, Kanadoje, Paro
da bus iki gruodžio 31 d. 

— R a m i o j o V a n d e n y n o 
ra jono skautai Los Angeles 
mini šiais metais savo įsikūri
mo 35 metų sukaktį. Tai bus 
su programa gruodžio 7 d., 
sekmadienį . Uni formuot i 
skautai ir skautės dalyvaus 
Šv. Kazimiero par. bažnyčioje 
šv. Mišiose, o po to rinksis 
parapijos kieme. Didžiojoje 
salėje 12:30 vai. bus iškil
minga sueiga, kurion kvie
čiami visi skautų tėveUai i r 
svečiai. 

Lozoraitis. Specialiai buvo 
suminėti „Grandies" globėjai 
Irena ir dr. Leonas Kriau-
čeliūnai. 

Vakarienės metu patarna
vo j a u n i m a s . P rogramoje 
buvo malonus naujumas. Per 
girią girelę — lėtesnio tempo, 
svajingas lietuvaičių šokis su 
gėlių puokštėmis, elegantiškų 
judesių. Visa programa buvo 
patraukli, svečių su dėmesiu 
sekama ir su pasigėrėjimo 
šūkiais užbaigoje palydėta. 

A. Jasai tytė padėkojo sve
čiams ir iškėlė nuopelnus 
mokytojos, vadovės, jaunimo 
draugės I. Smieliauskienės. 
Padėkai perrišo ją tautine 
juosta ir įteikė gėlių puokšte-. 
Taip p a t t a u t i n e juos ta 
u* gėlių puokšte papuošė Smie
liauskienės dukterį Violetą, 
padedančią šokių mokyti. 
Papuošti gėle ir muzikai Poli-
kaičiai bei V. Puodžiūnas. 
Pagerbtas daug prielankumo 
„Grandžiai" rodąs kun. A. 
Saulaitis. Padėkota švietimą 
tvarkiusiai V. Momkutei. I . 
Smieliauskienė paskelbė gran-
diečių šūkį: „Mes šokėjai iš 
„Grandies" šoksime iki mir
ties". 

Viuonuol ika „Grandies** 
šokėjų, ansambly veikusių 5 
m., apdovanoti ženkleliais, ku
riuos suteikė I. Kriaučelifi-
nienė, dėkodama už jų ištver
mę ir ragindama nepamiršti 
vadovės, kuri jiems tiek daug 
duoda. 

Ženklelius gavo: A. Barške-
tis, A. Gražytė, J. Gražys, S. 
Gūdis, A. Jasaitytė, L. Meily-
tė, V. Puodžiūnas, L. Putriutė, 
R. Stroputė, B. Sturonaitė, A. 
Vitaitė. 

I. Smieliauskienė padėkojo 
laimėjimus suruošusioms A. 
Vygantienei ir V. Gleveckie-
nei, stalus papuošusiai G. 
Gražienei. Dėkojo jėzuitams už 
malonų prieglobstį Jaunimo 
centre ir „Draugui" už garsi
nimą. 

Pabaigoje grojant Polikai-
čių Aidų orkestrui publika 
galėjo pasišokti. 

„Grandies" darbais nuošir
džiai rūpinasi tėvų komitetas: 
B. Jasaitienė, G. Gražienė, D. 
Puodžiūnienė, R. Penčylienė. 
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